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Anotace 

ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Ostrava, 2015. 62 stran. Diplomová práce. VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Eva Veličková. 

Diplomová práce se zabývá využitím fyzické ostrahy v průmyslovém areálu. Cílem je 

nalezení zefektivnění činností a integrace s technickou ochranou. Vedlejším cílem je návrh 

dalších možných činností fyzické ostrahy a řešení udržení kvality při jejich poskytování. 

V teoretické části je řešen právní rámec ochrany osob a majetku a aktuální stav ve 

vybraném průmyslovém areálu. V praktické části jsou zanalyzována a vyhodnocena rizika 

dané oblasti se zaměřením na fyzickou ostrahu.  Z vytvořených návrhů variant je vybráno 

nejefektivnější řešení, které je detailněji zpracováno.  
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The diploma thesis deals with the use of physical security in the industrial area. The aim is 

to find more effective activities and the integration with the technical protection. The 

secondary objective is to design other possible activities of physical security and the 

solution to maintain the quality of their provision. In the theoretical part is solved the legal 

framework for the protection of persons and property and the current status of the selected 

industrial complex. In the practical part is analysed and evaluated the risks of that area 

focusing on physical security. The most effective solution is selected from the created 

design variants. This solution is processed in more detail. 
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1 Úvod 

Nesporným historickým faktem je kontinuita bezpečnosti majetku a osob 

s fyzickou ostrahou v různých formách. Ať už se jednalo o pravěké muže střežící jeskyně 

či planinu před útoky zvěře a sousedních nepřátelských skupin, starověké legionáře 

na okrajích budovaných táborů, noční vojenské hlídky na hradbách středověkých hradů či 

vojáky v okopech ve světových válkách minulého století, vždy byl jako vrcholný 

a nezbytný článek zajištění bezpečnosti použit lidský činitel. S pozvolným rozvojem 

techniky byl člověk více utlačován do pozadí a jeho význam degradován. Tuto skutečnost 

můžeme pozorovat především v posledním desetiletí s nebývalým rozmachem moderní 

techniky, použitím především elektronických a kamerových zabezpečovacích systémů. 

Málokterá kompetentní osoba si připouští, že bez lidské práce je tato technika 

bezvýznamná, a především to, že člověk jí neslouží, ale je podporou jeho činnosti. Je až 

s podivem, že ani nejvyšší političtí představitelé si tento fakt neuvědomují a stále více 

upřednostňují technické novinky na úkor podpory činnosti fyzického střežení. Nízká 

informovanost a znalost problematiky výrazně přispívá až k absurdním situacím při řešení 

bezpečnosti nejen majetku, ale i životů a zdraví lidí. V tomto důsledku a finanční 

náročnosti je v soukromém sektoru výrazná snaha o minimalizaci nákladů na fyzickou 

ostrahu, ať už formou snižování počtu lidí či jejich ocenění, často až za hranici zákona. 

Soukromý sektor totiž považuje tuto poskytovanou službu pouze za nezbytný náklad, 

jelikož nelze kvantitativně prokázat její přínos. 

Cílem této práce je identifikace činností fyzické ostrahy, jejich zefektivnění 

a integrace s technickou částí fyzické ochrany. Dílčími cíli jsou nalezení dalších možných 

činností, které strážní služba může poskytovat v průmyslových areálech, vhodná motivace 

pro zkvalitnění poskytovaných služeb a minimalizace nedostatků vyplývajících 

z jednotvárného zaměření nyní poskytovaných činností. 

V teoretické části bude popsán současný stav fyzické ochrany jako celku, 

v praktické části se zaměřím na identifikaci rizik fyzické ochrany spojených s činností 

fyzické ostrahy v průmyslovém areálu a následně navrhnu vhodná řešení v souladu s cíli 

této práce.
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2 Rešerše 

Samotná diplomová práce je zaměřena na efektivní využití fyzické ostrahy 

v průmyslových areálech. Dostupná literatura nabízí množství informací ke studiu i řešení 

nejen návrhů celkového zabezpečení objektů, ale i jednotlivým částí fyzické ochrany. Níže 

jsou uvedeny bibliografie, které jsem využil při tvorbě diplomové práce. 

BÁRTA, Matěj et al. Soukromé bezpečnostní služby: Obecné pojetí. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2011. ISBN 978-80-7251-366-6. Toto skriptum 

jednoduchým, mnohdy až laickým způsobem, popisuje činnost soukromých 

bezpečnostních služeb, jejich význam, rozdělení a možnosti užití jejich činností. Skriptum 

jsem využil k objasnění účelu a významu vstupních systémů.  

BRABEC, František. Ochrana bezpečnosti podniku. 1. vydání. Praha: Eurounion, 

1996, ISBN 80-858-5829-0. Tato publikace se převážně věnuje praktické činnosti subjektů 

soukromých bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců. Ve své práci jsem využil 

poznatků o motivaci pracovníků SBS. 

FENNELLY, Lawrence J. Effective physical security. 4th ed. Amsterdam: Elsevier 

Butterworth-Heinemann, 2013, ISBN 978-0-12-415892-4. Kniha uceleně popisuje 

fyzickou ochranu a její použití v praxi, zaměřuje se na jednotlivé aspekty při analýze rizik, 

návrzích a projektování bezpečnostních systémů. Pro účely své práce jsem použil jednu 

z kapitol věnující se technické části fyzické ochrany. 

KAMENÍK, Jiří – František BRABEC et al. Komerční bezpečnost: Soukromá 

bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha: ASPI, a.s., 

2007. ISBN 978-80-7357-309-6. V publikaci jsou charakterizovány jednotlivé druhy 

a formy soukromých bezpečnostních služeb, jejich využití a činnost. Zaměřuje se 

i na speciální činnosti komerční bezpečnosti, mezi něž patří analýzy, audity a projektování. 

Ve své práci jsem k vysvětlení některých obecných pojmů týkajících se bezpečnosti použil 

informace z této publikace. 

LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: 

Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. LUKÁŠ, Luděk. 

Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: VeRBuM, 2012, ISBN 978-80-

87500-19-4. LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Zlín: 

VeRBuM, 2013, ISBN 978-80-87500-35-4. Autorské kolektivy se v těchto dílech zaměřují 
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na všechny oblasti bezpečnosti, problematiku vnímání fyzické ochrany a jejího využívání 

pro účely běžného života. K účelu své práce jsem využil jednak popis řešení 

při analyzování bezpečnostních situací, tak i výklad pojmů technické ochrany. 

MACEK, Pavel et al. Bezpečnostní služby. 2. vydání. Praha: POLICE HISTORY, 

2008. ISBN 978-80-86477-48-0. Monografie zařazuje činnost soukromých bezpečnostních 

služeb do společenského kontextu a bezpečnostního systému, jejich řízení a organizaci. 

Pro účel této práce jsem využil stať k vysvětlení samotného pojmu SBS. 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Ochrana osob a majetku. Praha: České vysoké učení 

technické, 2011. ISBN 978-80-01-04843-6. Kniha se věnuje významu bezpečnostního 

inženýrství a managementu, podrobně zpracovává podstatu ochrany osob a majetku. 

Z této knihy jsem čerpal výklad a specifikaci některých pojmů z oblasti ochrany. 

REITŠPÍS, Josef et al. Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina: EDIS 

vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2004. ISBN 80-8070-328-0. Autorský kolektiv v této 

publikaci podrobně zpracovává možná ohrožení a rizika bezpečnostního prostředí 

a předkládá řešení analýz pro potřeby praxe. K účelům své práci jsem využil definici pojetí 

bezpečnosti průmyslového prostředí.   

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů I. díl: Mechanické zábranné systémy II. 

Vyd. 1. Praha: Vydavatelství Policejní akademie České republiky, 2004, ISBN 80-7251-

172-6. Skriptum se zaměřuje popis, význam a řešení využití jedné z částí technické 

ochrany. Z tohoto skripta jsem čerpal při vysvětlení obecných pojmů fyzické ochrany. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů II. díl: Elektrické zabezpečovací systémy 

II. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství Policejní akademie České republiky, 2005, ISBN 80-725-

1189-0. Druhá studijní publikace tohoto autora popisuje problematiku další z částí 

technické ochrany, elektronických zabezpečovacích systémů, a řeší využití a význam 

režimové ochrany. K účelům své práce jsem využil srozumitelný výklad pojetí režimové   

ochrany.
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3 Použité metody 

Nedílnou součástí bezpečnostního posouzení objektů je užití metod aplikovaných 

při procesu analýzy rizik. V této části práce budou popsány jednotlivé metody použité pro 

identifikaci, kvalitativní a kvantitativní hodnocení a verifikaci rizik. 

3.1 Analytický hierarchický proces  

„Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) je kvantitativní srovnávací metoda, při 

jejímž použití vybíráme preferovanou alternativu na základě párových srovnání alternativ 

podle jejich relativní výhodnosti podle kritérií. Tento postup vychází z poznání, že lidé 

snáze provádějí relativní než absolutní srovnání. AHP, stejně jako jiné metody, stanoví 

pořadí alternativ podle kvantitativních nebo kvalitativních (subjektivních) dat. Kvalitativní 

kritéria vycházejí ze subjektivních pocitů nebo dojmů. Technika AHP je užitečná 

v problémech s více kritérii.
 1

“  

3.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Touto metodu lze sestavit tabulku příčin selhání a jejich následků na sledovaný 

systém. Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) identifikuje poruchy jednotlivých 

prvků systému a kvantitativně určuje dopady těchto poruch. Využívá se především pro 

vážná rizika. Postup pro užití této metody stanovuje norma ČSN EN 60812:2006 Techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). 

[11, 26, 41] 

3.3 CARVER 

„Tato metoda byla vyvinuta za války ve Vietnamu a byla používána mezi elitními 

členy jednotky SEALS. Metoda má za cíl pomoci identifikovat, co je pro danou misi 

opravdu důležité. Pro praktický život však může sloužit i k tomu, identifikovat věci, které 

jsou pro nás opravdu významné a kterým směrem orientovat své síly.
 2

“ Akronym 

CARVER je složen z počátečních písmen slov: Criticality (důležitost), Accessibility 

                                                             
1
 Multikriteriální rozhodování. InnoSupport.net: Supporting Innovations in SME 

2 SCHMALZ, Michal. Metoda CARVER. In: GrowJOB 
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(přístupnost), Recognizability (rozpoznatelnost), Vulnerability (zranitelnost), Effect 

on the overall mission (celkový efekt na misi), Return on effort (návratnost). Metoda 

posuzuje a hodnotí bezpečnostní systém ne z pozice obránce, ale z pozice útočníka. Lze ji 

však modifikovat i pro potřeby obránce. [43] 

3.4 Ishikawův diagram 

Tato metoda, někdy také zvaná diagram rybí kosti (Fishbone Diagram) slouží 

k předběžné kvalitativní analýze formou grafického znázornění.  Pomáhá modelovat 

a strukturovat proces či identifikovat možná rizika. Stanoví nejpravděpodobnější příčiny 

problému, který řešíme. Formou grafického znázornění jsou analyzovány nejdůležitější 

příčinné faktory, které způsobují řešený následek. Každý příčinný faktor je možné dále 

analyzovat a vyhledávat dílčí příčiny. [41] 

3.5 EFE a IFE matice 

Tyto matice umožňují konkretizovat vliv jednotlivých faktorů identifikovaných 

v rámci analýz prostředí s ohledem na jejich důležitost a také na to, jak na ně analyzovaná 

firma svými strategiemi reaguje. Vybrán by měl být záměr s nejlepším výsledkem 

celkového váženého průměru. Obě matice navazují na SWOT analýzu. EFE je akronym 

z External Factor Evaluation, tj. hodnocení interních faktorů, IFE je akronym z Internal 

Factor Evaluation, tj. hodnocení interních faktorů. Výsledky matic je třeba vzájemně 

kombinovat ve SWOT matici. [29, 34] 

3.6 Kittsova bodová metoda 

Kittsova metoda je určena pro hodnocení rizik. Jedná se o jednoduchý postup 

hodnocení rizik při minimálních teoretických znalostech, ale s velmi dobrou znalostí 

posuzovaného systému. Pomocí Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím jsou bodově 

oceněna rizika na základě určených kritérií, která se zapisují do matice rizik. Metoda je 

velmi přehledná. V této práci slouží jako verifikační analýza. Výsledkem je matice rizik. 

Matici rizik lze využít při tvorbě analýzy na základě hodnotících tabulek. [43, 45] 
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3.7 SWOT 

„SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 

záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako 

situační analýza v rámci strategického řízení.
 3

“ Jsou sledovány čtyři charakteristické rysy 

organizace: silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats). Z důvodu její relativní jednoduchosti lze užívat metodu 

opakovaně a často. [42]

                                                             
3 MANAGEMENTMANIA. ManagementMania.com 
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4 Právní předpisy 

Činnost soukromých bezpečnostních služeb (SBS) není v České republice 

vymezena žádnou zákonnou formou. Zákon, který by striktně dokázal vymezit a stanovit 

účel a působnost této formy podnikání, je stále v přípravném řízení. Problémem je 

nejednotnost předkladatelů, kteří usilují o výrazné posílení pravomocí této služby. 

V současné době existuje minimálně pět návrhů zákona, žádný z nich však není 

momentálně koncepční a v souladu s ostatními právními úpravami. I proto by se tvůrci 

měli nechat inspirovat v jiných zemích, kde již je zákon v platnosti několik let.  

Současné právní předpisy, které jsou níže uvedeny a popsány, jsou nyní pro výkon 

SBS dostačující. Výčet není konečný, jsou uvedeny především právní předpisy a normy 

pro účely této práce. 

4.1 Zákony 

Jsou obecně závazné právní předpisy, které stanovují práva a povinnosti subjektům 

v nich uvedeným. 

4.1.1 Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. zaručuje všem občanům České republiky základní 

práva a svobody a je součástí ústavního pořádku. 

Článek 11 odstavec 1: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech 

vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
4
“  

4.1.2 Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb. nahradil více než 40 let starou právní úpravu, která často již 

nekorespondovala se stavem společnosti a jejím progresivním vývojem od roku 1989. 

Uvedený zákon upravuje povinnosti, soukromá práva a postavení osob v jednotném 

kodexu. Byly jím zrušeny některé další právní předpisy, např. zákon o rodině, o vlastnictví 

bytů, sdružování občanů, či obchodní zákoník. 

„§ 3 odstavec 2: Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že 

                                                             
4 Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod.  
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§ 14 odstavec 1: Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, 

je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 

§ 14 odstavec 2: Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej 

každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení 

musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. 

§ 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo 

možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. 

§ 489 Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 

§ 495 Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.
 5
“  

4.1.3 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb. je ucelenou právní úpravou hmotného trestního práva. Chrání 

ústavní zřízení České republiky, zájmy společnosti a práva právnických a fyzických osob. 

Stanovuje podmínky trestní odpovědnosti, určuje, která jednání jsou trestnými činy, 

a vymezuje tresty či sankce, které lze za jejich spáchání uložit. 

Zákon určuje i okolnosti vylučující protiprávnost činu. Tyto definice jsou důležité 

pro práci zaměstnanců SBS při stanovení chování v kritických situacích, se kterými 

se při své práci setkávají. 

„§ 28 Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku.
6
“  

                                                             
5
 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

6 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 
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4.1.4 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, vymezuje postupy a činnosti 

orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů a spravedlivém potrestání 

pachatelů. Účinek předpisu má být výchovný a má sloužit i k předcházení a zamezení 

páchání trestné činnosti. Zaměstnancům SBS slouží především definice uvedená 

v paragrafu 76 odstavci 2: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.
7
“ 

4.1.5 Zákon o ochraně osobních údajů 

Právní předpis č. 101/2000 Sb. definující práva a povinnosti při zpracování 

a dalším nakládání s osobními údaji. Stanovuje podmínky především při užívání některých 

z forem technické ochrany. 

4.1.6 Živnostenský zákon 

Zákon č. 455/1991 Sb. definuje podmínky živnostenského podnikání, stanoví 

podmínky pro právnické a fyzické osoby působící v oblasti komerční bezpečnosti.  

4.2 Normy 

Jsou všeobecně platným pravidlem stanovujícím požadavky na činnosti, vlastnosti 

a subjekty, které jsou v nich uvedeny, ale nejsou právně závazné a mají i různý rozsah 

platnosti. 

4.2.1 Technická ochrana 

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 

                                                             
7 Zákon č. 141/1961 Sb.  Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
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a vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, 

instalaci, provoz a údržbu. 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.
8
“ 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. „Norma se vztahuje 

na systémy CCTV užívané pro sledování soukromých a veřejných prostor. Zahrnuje čtyři 

stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí.
9
“ 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. „Tato norma popisuje 

všeobecné požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích. Norma také popisuje všeobecné požadavky na komponenty z hlediska 

prostředí.
10

“ 

4.2.2 Fyzická ostraha 

ČSN EN 15602 Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Terminologie. Tato norma 

upravuje a standardizuje názvosloví pro bezpečnostní činnosti především pro snazší 

orientaci poskytovatelů komerční bezpečnosti. 

ČSN 76 1702 Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha – Požadavky. 

Norma stanovuje požadavky na činnosti soukromých bezpečnostních služeb v oblasti 

fyzické ostrahy. Mohou ji používat i zadavatelé zakázek a vyhlašovatelé výběrových 

řízení. 

                                                             
8 ČSN EN 50131-1 ed. 2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: 

Systémové požadavky. 
9
 ČSN EN 50132-1. Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - 

Část 1: Systémové požadavky. 
10

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

Část 1: Systémové požadavky. 



11 
 

5 Pojmy 

V této kapitole budou upřesněny odborné pojmy používané v oboru fyzické 

ochrany. 

„Analýza rizik představuje proces, ve kterém se podrobně identifikují hrozby, 

určuje se jejich velikost, zkoumá se jejich vliv na bezpečnost posuzovaného subjektu.
11

“ 

„Bezpečnost v nejvšeobecnější rovině je chápána jako relativní neexistence 

ohrožení.
12

“  

Efektivita fyzické ostrahy 

Efektivita fyzické ostrahy je definována poměrem účinnosti bezpečnostních 

opatření k požadované ceně. Efektivita klesá s narůstajícím časem a zpravidla je nutno 

v určitých časových horizontech aktualizovat přijatá bezpečnostní opatření. Hodnotícími 

kritérii jsou kvalita a kvantita ve vhodně zvoleném poměru. Faktory ovlivňujícími 

efektivitu jsou motivace pracovníků, vhodná kombinace komplexního bezpečnostního 

systému, typ pracovního prostředí, kvalita managementu a další. 

Poměr hodnotících kritérií je odvislý od konkrétního objektu a je velmi obtížné jej 

určit bez důkladné analýzy stavu. 

Maximální personální nasazení je kvantitativním pojetím. Jedná se o zajištění 

výkonu bezpečnostních služeb co nejvíce zaměstnanci dle požadovaných kritérií. Výhodou 

tohoto pojetí je striktní vymezení úkolů a možnost nasazení vyššího počtu pracovníků 

v případě vzniku mimořádných situací. Nevýhodou je cena, zpravidla nižší úroveň kvality 

činností, nutnost většího počtu administrativních a kontrolních mechanismů. 

Jako kvalitativní pojetí lze uvést minimalizaci personálního obsazení s cílem 

efektivity sladění především s jednotlivými druhy technických ochran. Výhodou bývají 

kvalifikovanější zaměstnanci, sofistikovanější bezpečnostní opatření a možnost „sharingu“ 

(sdílení) pozic a činností. [1] 

Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je definována jako ucelený soubor činností a technických prvků, 

jehož cílem je minimalizovat bezpečnostní hrozby s preventivním účinkem. 

                                                             
11

 LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management. 
12 REITŠPÍS, Josef et al. Manažérstvo bezpečnostných rizík. 
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Integrovaný bezpečnostní systém 

„Jakýkoli ucelený bezpečnostní systém je složen z řady technických prvků, které 

jsou navzájem propojeny vazbami.
13

“ Jednotlivé prvky mají každý svou specifickou funkci 

a v optimálním propojení tvoří jednotný celek, kterým lze zabezpečit většinu objektů. Tyto 

prvky mají svou logickou provázanost, která vychází jednak z historie vývoje 

bezpečnostních systémů, jednak z funkční proporcionality částí (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Integrovaný bezpečnostní systém [zdroj autor] 

Tuto návaznost lze vyjádřit tzv. pyramidou bezpečnosti, jejíž jednotlivé stupně 

popisují druhy fyzické ochrany (Obrázek 2). Zastřešení všech pater stavby pyramidy je 

vhodně a optimálně zvoleným druhem pojištění.     

            

Obrázek 2 Pyramida bezpečnosti [zdroj autor, 44] 

                                                             
13 UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů I. díl: Mechanické zábranné systémy II. 
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Technická ochrana 

Technickou ochranu tvoří klasická a elektronická ochrana. Jejím cílem je podpora 

realizace režimových opatření, zkvalitnění činností fyzické ostrahy, odrazení 

potencionálního pachatele od jeho úmyslu, případně mu významně ztížit činnost 

a prodloužit čas přístupu ke střeženým aktivům. Každá z těchto ochran může být dále 

rozdělena na stupně perimetrické, plášťové, prostorové a předmětové ochrany. 

Jednotlivými prvky jsou myšleny mechanické zábranné systémy (MZS), poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly 

vstupu (ACS) a elektrické požární systémy (EPS). 

Klasická ochrana 

Klasická ochrana, která bývá označena také jako mechanické zábranné systémy, je 

jedním z nejstarších typů ochrany používaných již v dávné historii. Jejím účelem bylo 

zabránění či zpomalení vstupu nežádoucích subjektů a ochránit hodnoty umístěné 

v objektu. Postupem času získala tato ochrana svou neopominutelnou roli v bezpečnostním 

celku. [39, 44] 

Elektronická ochrana 

Historicky nejmladší druh fyzické ochrany zaznamenává v souvislosti 

s vědeckotechnickým vývojem rychlý rozvoj, který přispívá ke kvalitě a rozmanitosti této 

ochrany. Každý druh elektronické ochrany se dělí dle typu zabezpečení chráněných hodnot 

a rizikovosti; rozdělení a specifikace jsou stanoveny konkrétními normami pro dané typy 

elektronických ochran. Je přihlíženo k hodnotě a typu střežených aktiv, možnostem 

vniknutí a požadavkům pojišťovatele, v některých případech i policie.  

Elektrická požární signalizace 

„Úkolem systému EPS je zajistit včasnou detekcí a lokalizací požáru již v jeho 

raném stádiu a následně předá poplachové informace složkám zajišťujícím represivní 

zásah.
14

“ Základní normou pro tyto systémy je ČSN EN 54. 

Systémy kontroly vstupu 

„Jedná se o souhrn elektrických a mechanických prvků sloužících k omezení 

a kontrole pohybu osob. Systém kontroly vstupu plní ve spolupráci s ostatními 

mechanickými a elektronickými systémy dva základní úkoly: 

                                                             
14 LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 
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 Omezuje pohyb osob v objektu v denním režimu, tj. v době, kdy je systém PZTS 

zpravidla odblokován. 

 Poskytuje informace o pohybu osob v objektu, trvale tyto informace zaznamenává 

a sleduje místo pohybu a čas. Tím přispívá k ochraně objektu a režimovým 

opatřením.
15

“ 

Základní normou pro tyto systémy je ČSN EN 50133. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

„Účelem poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je zvýšit bezpečnost 

střežených prostorů. Pro dosažení maximální účinnosti by měl být poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém kombinován s vhodnými prostředky a postupy fyzické 

bezpečnosti.
16

“ 

Tento druh systému se zpravidla skládá z ústředny, přenosových prostředků, 

detektorů, signalizačních částí a dalších doplňujících zařízení.  

Základní normou pro tyto systémy je ČSN EN 50131-1. 

Kamerové bezpečnostní systémy 

Kamerové systémy slouží především k monitorování, identifikaci, rekognoskaci 

a detekci subjektů ve sledovaném prostoru. S globálním rozvojem přenosových systémů 

prostřednictvím TCP/IP sítí se neustále vyvíjí i používané technické prostředky a tradiční 

kamerové systémy ustupují IP kamerovým systémům. [25] 

Kamerové systémy jsou dnes hojně využívány i k propojení s PZTS pro detekci 

narušeného prostoru, či při propojení s ACS k identifikaci a verifikaci například 

RZ vozidel.  

Osvětlení 

„Užitečnost osvětlení by měla být zvážena jak z hlediska ochrany, tak i ceny. 

Při rozhodování o použití bezpečnostní osvětlení je třeba mít na paměti, že správné 

umístění sníží špatné (stínové) sledování bezpečnostními pracovníky. Osvětlení vysoké 

intenzity umístěného tak, aby osvětlovalo vnější oblast chráněných prostor, je vždy vhodné 

pro maximální bezpečnostní prostředí. Doporučuje se i osvětlení vnitřních prostor 

                                                             
15

 BÁRTA, Matěj. Soukromé bezpečnostní služby: obecné pojetí. 
16

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

Systémové požadavky. 
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k usnadnění využívání nejmodernější kamerového systému s tím, že se šetří náklady nejen 

pro pořízení kamer s přísvitem, ale i dalších nákladů na energii.
17

“ 

Režimová ochrana 

„Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného objektu.
18

“ 

V praxi se jedná o psaná pravidla pro pohyb osob a dopravních prostředků 

do a z objektu, jejich pohyb v samotném areálu, pokyny pro manipulaci s materiálem 

a jeho dalším nakládáním, pro užívání informací, činnost SBS, provoz elektronických 

ochran apod. Význam těchto nařízení je v jejich důsledném prosazování a kontrole 

dodržování. [39] 

Fyzická ostraha 

Tento druh ochrany tzv. zastřešuje všechny předchozí typy ochran. Je prováděn 

fyzicky strážnými, vrátnými či policisty. Je nejstarším, nejpoužívanějším a nejdražším 

typem ochrany. Jeho hlavní úlohou je zabezpečení a ochrana majetku a osob, střežených 

objektů a veřejného pořádku. Má zabránit trestní a jiné protiprávní činnosti.  

Celý bezpečnostní systém je třeba hodnotit v jeho ucelenosti, kvalitě i kvantitě 

dle úrovně integrity jednotlivých typů ochran. V současnosti se nejrychleji rozvíjí 

předchozí typy ochran, avšak bez kvalitní účinnosti fyzické ostrahy je výsledná reakce 

na různé druhy detekovaných hrozeb neadekvátní. 

Před zahájením činností pracovníků SBS je nutné vždy stanovit systém ochrany 

objektu, úkoly, oprávnění a povinností pracovníků ostrahy, způsoby komunikace 

a kontroly a rozsah činností při mimořádných situacích. 

Předmětem fyzické ostrahy je ochrana a ostraha osob a majetku, při přepravě 

cenností a peněžních hotovostí, zajišťování veřejného pořádku při pořádání různých 

kulturních, společenských, sportovních a jiných druhů akcí a zajišťování výjezdové 

zásahové činnosti. 

 

 

                                                             
17

 FENNELLY, Lawrence J. Effective physical security. 4th ed. 
18 UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů II. díl: Elektrické zabezpečovací systémy II. 
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Metody fyzické ochrany 

Jedná se o způsob či postup k dosažení určitého cíle na základě uceleného systému 

principů, zákonů a teoretických pouček, jimiž lze charakterizovat objekt a proces poznání. 

 metoda fyzického pozorování – je prováděna z pevných a mobilních stanovišť, cílem je 

odhalit a zabránit narušení střeženého prostoru, 

 metoda osobních prohlídek a kontrol zavazadel – provádí se na pevných stanovištích, 

cílem je na základě směrnic a pokynů zabránit neoprávněnému odnosu a odvozu 

materiálu a majetku. V případě osobní prohlídky musí být zachována genderová parita, 

 metoda kontrol osob – jde o kontrolu buď všech osob, či namátkovým způsobem 

spojená zpravidla i s kontrolou zavazadel.  

 metoda kontrol vozidel a nákladů – podobně jako u osobních prohlídek a kontrol 

zavazadel je zaměření na neoprávněný odvoz majetku dle příslušných směrnic 

a pokynů, 

 metoda kontrol stavů – zaměřuje se na kontrolu zařízení snímajících například teplotu 

vzduchu, ukazatele tlaku, poruch, hlášení požáru apod., 

 metoda kontrol dokladů – zpravidla spojené s kontrolou osob a dopravních prostředků, 

jejich oprávnění pro vstup a pohyb v objektu, kontrolou oprávněnosti přinášení 

a odnášení, přivážení či odvážení majetku a zboží, 

 metoda nasazení cvičeného psa – formou činnosti psovoda, který je znalý této 

specifické činnosti,  

 metoda obranných a ochranných zákroků – vždy v souvislosti s ustanoveními trestního 

zákoníku § 28 a 29 o krajní nouzi a nutné obraně. Pro tuto činnost lze použít množství 

různých prostředků (hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, slzotvorné plyny 

a spreje, distanční tyče, elektrické šokové prostředky, výjimečně pouta a střelná zbraň), 

 metoda evakuačních a ochranných opatření – jedná se o evakuaci osob a majetku 

v případě vzniku mimořádných situací a nutnosti těchto opatření, 

 metoda zajištění místa činu – při zjištění protiprávního jednání a při přivolání Policie 

České republiky. Do jejího příjezdu zajistit neoprávněnému vstupu osob a zabránění 

poškození kriminalistických stop. Zpravidla se zajišťují i svědci události. [36, 39] 
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„Hrozba je jakákoliv událost či stav, které v případě, že nastanou, jsou schopny 

způsobit škodu na bezpečnostních opatřeních organizace či přímo organizaci, a tak ohrozit 

(přímo poškodit) chráněný zájem či majetek organizace.
19

“  

„Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný občan, fyzická nebo 

právnická osoba může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek 

tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, 

firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný majitel volně nakládat.
20

“  

 „Protiopatření je prostředek, postup, opatření, která jsou realizována s cílem 

snížit zranitelnost nebo škodlivé následky hrozby.
21

“  

„Riziko pro účely naší bezpečnostní analýzy chápeme jako pravděpodobnost, že 

se určitá hrozba uskuteční. Míru této pravděpodobnosti nazýváme mírou rizika.
22

“ 

„Soukromé bezpečnostní služby (SBS) je označením pro placené, na komerčním 

základě poskytované služby na úseku ochrany a ostrahy oprávněných zájmů fyzických 

a právnických osob. Jedná se o činnost, mezi jejíž atributy patří její nestátní charakter, 

povinnost smluvního vztahu mezi subjektem služby poskytujícím a odběratelem těchto 

služeb, přičemž nabízet tyto služby na trhu může jen ten subjekt, který k jejich provozování 

disponuje státním souhlasem (příslušnou koncesí).
23

“ 

                                                             
19

 KAMENÍK, Jiří – František BRABEC et al. Komerční bezpečnost: Soukromá bezpečnostní činnost 

detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. 
20 PROCHÁZKOVÁ, Dana. Ochrana osob a majetku. 
21 KAMENÍK, Jiří – František BRABEC et al. Komerční bezpečnost: Soukromá bezpečnostní činnost 

detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. 
22

 dtto 
23 MACEK, Pavel et al. Bezpečnostní služby. 
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6 Statistika přestupků v průmyslovém areálu 

V této kapitole bude věnována pozornost příčinám negativních jevů, které výrazně 

ovlivňují vysokou kriminalitu v regionu. 

Při srovnání s celou Českou republikou lze konstatovat, že kriminalita v  Ostravě je 

bohužel na velmi vysoké úrovni (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Index míry kriminality v Ostravě v roce 2014 [zdroj 30] 

Pokud se zaměříme na zájmovou oblast kriminality - krádeže různého druhu, lze 

vysledovat, že ve srovnání s mírně klesajícím trendem v České republice je tato 

neopominutelná část kriminality spíše stagnující. 

ArcelorMittal Ostrava si vede statistiku spáchaných přestupků různého druhu 

a charakteru vztahujících se k činnosti prevence bezpečnosti (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Statistika přestupků v areálu 2010-2014 [zdroj autor] 
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Z uvedeného zjednodušeného grafu vyplývá, že trend počtu zjištěných přestupků je 

spíše vzrůstající. Mimořádný nárůst zjištěného pohybu neoprávněných osob přes perimetr 

lze zdůvodnit instalací elektronického vstupního systému, který zefektivnil činnost fyzické 

ostrahy a minimalizoval lidský faktor. 

Především v oblasti krádeží je patrný neustálý růst hodnot, který jednak potvrzuje 

výše uvedené kriminogenní faktory v dané oblasti, jednak i nedostatečnost celkové fyzické 

ochrany průmyslového areálu.
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7 Popis areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO) je jednou z největších průmyslových 

ploch v České republice s nepříliš výhodnou polohou vzhledem k možnému důslednému 

zabezpečení tohoto celku. 

7.1 Popis areálu 

Celý průmyslový areál nadnárodní společnosti se skládá z více částí. Hlavní areál leží 

v jihozápadní oblasti Ostravy v městské části Ostrava - Kunčice. Rozloha areálu je 

přibližně 750 hektarů. Severní část je ohraničena ulicí Rudná spojující města Ostravu 

a Havířov. Za ní se nachází městská část Ostrava - Kunčičky se souvislou zástavbou 

bytovými domy a rodinnými domky, která se stala jednou z lokalit sociálně vyloučených 

občanů. Jižním směrem se nachází obec Vratimov, jejíž zástavba začíná v blízké 

vzdálenosti oplocení areálu. Z jihovýchodu bezprostředně přiléhá k popisovanému areálu 

vlakové nádraží Ostrava - Kunčice. Na východní straně v těsné blízkosti probíhá ulice 

Šenovská, za ní se nacházejí ve  vzdálenosti asi 1,5 kilometru další dvě městské části 

Ostrava - Radvanice a Ostrava – Bartovice s lokalitami soustředění sociálně vyloučených 

občanů. Na západní straně leží městská čtvrť Ostrava - Kunčice v blízké vzdálenosti hranic 

areálu v sousedství vlakového nádraží Ostrava – Kunčice. Jihozápadním směrem k obci 

Vratimov se nachází menší průmyslová zóna. Hlavní areál se nachází mezi dvěma vodními 

toky, na východní straně říčkou Lučina a na západní straně řekou Ostravicí. 

Vedlejším areálem je halda, kde je zpracovávána vysokopecní struska. Je umístěna 

na konci zástavby městské části Ostravy - Kunčiček poblíž místní průmyslové zóny. 

Rozloha areálu je přibližně 36 hektarů. 

Dalšími částmi průmyslového celku jsou rozlohou menší plochy čističky odpadních vod 

(ČOV) Lučina, areály důlních výztuží, garáží, seřadiště Bartovického nádraží, hotelové 

zařízení Kovák a přilehlé parkoviště pro nákladní vozidla. 

Hlavními výrobními činnostmi společnosti jsou výroba a zpracovávání surového železa a 

oceli, hutní druhovýroba a strojírenská výroba. V hlavním areálu se nachází i další 

společnosti se zaměřením převážně na strojírenskou výrobou navazující na výrobní část 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a společnosti s nezávislou produkcí. [18]
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8 Zabezpečení areálu 

V areálu jsou uplatňovány všechny druhy ochran různého rozsahu a kvality. 

Samotné technické a režimové části jsou podpořeny soukromou bezpečnostní službou, 

která zde působí již více než 15 let a dle získaných zkušeností a analýz stavu buduje 

ve stanovených podmínkách flexibilní systém zabezpečení. 

8.1 Technická ochrana 

Technická ochrana jednotlivých areálů se skládá z klasické a elektronické části. 

Především mechanický zábranný systém je zastaralý (Příloha 6) a vyžaduje modernizaci 

i s ohledem na možnost kontinuálního rozvoje s elektronickou částí ochrany. 

8.1.1 Klasická ochrana 

Jednotlivé části tohoto druhu ochrany jsou zpravidla členěny na perimetrickou, 

plášťovou, prostorovou a předmětovou.  

Perimetrická ochrana 

Hlavní areál je převážně zajištěn oplocením z betonových panelů a trapézových 

plechů. V některých částech perimetru je využito pletivového oplocení a trubkových rámů 

s případnou nadstavbou spirály žiletkového drátu. Celé oplocení je rozděleno do několika 

úseků (Obrázek 5), kvalita a účinnost tohoto mechanického zábranného systému je 

různorodá. 

 

Obrázek 5 Schématické znázornění oplocení areálu [zdroj autor, 18] 
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Do areálu vede šest vlečkových kolejových vjezdů bez jakéhokoli mechanického 

zajištění. Všechny jsou sledovány systémy CCTV s nižší kvalitou obrazu, jejich 

monitorování je uskutečňováno na dispečincích dopravy a SBS. Kvalita těchto 

kamerových signálů je ovlivněna i typem uskutečňovaných přenosů po telefonních linkách. 

[18] 

Ke vstupu a vjezdu do hlavního areálu slouží deset strážnic vybavených závorami 

a turnikety ovládané jednak automaticky elektronickým vstupním systémem, jednak 

strážnými. Všechny osoby včetně spolujezdců ve vozidlech mají za povinnost projít přes 

turniket na strážnici. Jedna ze strážnic, která je trvale uzavřena a slouží pouze k zajištění 

průjezdu vozidel s nadměrnými náklady, nemá ovládání ACS.  

Vedlejší areál struskového hospodářství nemá žádné mechanické zabezpečení 

standardním oplocením, pouze v horní části areálu je v délce přibližně 400 metrů položena 

strategická bariéra z vinutého žiletkového drátu o průměru jednoho metru. Do areálu vede 

jeden nezabezpečený vlečkový vjezd. Ke vstupu a vjezdu do areálu struskového 

hospodářství slouží jedna strážnice s kombinovaným elektronickým systémem pro obsluhu 

závor. [18] 

Objekt ČOV Lučina je samostatným areálem v severozápadní části zabezpečený 

pletivovým oplocením se vstupní bránou pro vjezd vozidel a brankou pro pěší (Obrázek 6). 

Vstup a vjezd si zajišťují sami pracovníci areálu. 

 

Obrázek 6 Objekt ČOV Lučina [zdroj autor] 

Objekt garáží leží v západní části mimo hlavní areál a je oplocen pevným prutovým 

plotem s vrcholovou nadstavbou spirály žiletkového drátu. Vstup osob je uskutečňován 

jedním vysokým turniketem a vjezd vozidel je samoobslužný. V zadní jihozápadní části 

areálu je další brána, která je trvale uzamčena. 
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Areál důlních výztuží leží cca 400 metrů západně od hlavního areálu, je z větší části 

oplocen betonovým oplocením, či pletivem. Jedna část perimetru je společná s přilehlým 

soukromým areálem společnosti ZinkPower Ostrava. 

Samostatným vjezdem disponuje parkoviště před budovou generálního ředitelství 

AMO, které je vybaveno systémem závor obsluhovaných strážným z pracoviště 

umístěného v přízemí budovy ředitelství. Komunikace s řidiči je umožněna pomocí 

interkomu. Parkoviště samotné není nijak perimetricky zajištěno a je přístupno jakékoli 

procházející osobě. 

Poslední částí areálu je dislokovaná oblast Bartovického seřadiště (Obrázek 7) 

ležícího na rozmezí městských částí Radvanice a Bartovice u nádraží Českých drah stanice 

Ostrava - Bartovice. Tento areál je téměř bez oplocení, pouze v části blíže hlavního areálu 

AMO je částečně vybaven protihlukovou stěnou, na niž navazuje plot z betonových panelů 

vybavený nadstavbou z žiletkové spirály. Tento areál je velmi rozsáhlý, avšak v důsledku 

absence oplocení volně přístupný. 

 

Obrázek 7 Bartovické seřadiště [zdroj autor] 

Plášťová ochrana 

Budovy jsou zpravidla řešeny konstrukčními prvky skládajících se z obvodových 

zdí z železobetonu, či cihel, většina otvorů je zajištěna okny a dveřmi. Značné množství 

oken bývá vybaveno mřížemi v různé kvalitě materiálu i upevnění. 

Venkovní skladové prostory jsou zpravidla zajištěny oplocením z košických plechů, 

v některých případech vybaveny i nadstavbou s žiletkovou spirálou či ostnatého drátu 

různých kvalit a upevnění. 
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8.1.2 Elektronická ochrana 

Tato nedílná součást technické ochrany je dnes již velmi sofistikovaná a dělí se 

na spoustu typů. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V  areálech je celkově napojeno na pult centralizované ochrany 100 objektů různé 

velikosti a typu pomocí PZTS. Signalizace na pult přichází prostřednictvím telefonních 

linek pracujících v nadhovorovém pásmu, nebo bezdrátově GSM sítí a v pásmu TCP/IP. 

Pult se nachází v budově ředitelství společnosti AMO na dispečinku SBS (Obrázek 8). 

Postupy strážných při vyhlášení poplachu o napadení objektu jsou zpracovány 

v dokumentacích AMO i SBS. [18] 

 

Obrázek 8 Dispečerské pracoviště SBS [zdroj autor] 

Kamerové systémy 

Ochrana je zajišťována i dohledem kamerovým systémem, jednak sleduje provozní 

část areálu, jednak zajišťuje podporu pro fyzickou ostrahu. V areálu je umístěno cca 700 

kamer, z toho přibližně 110 je zaměřeno na zabezpečení areálu, kdy více než polovina 

z nich je součástí systému kontroly vstupu a monitoruje oblasti strážnic a nejbližšího okolí. 

Z hlediska právních předpisů, především zákona č. 101/2000 Sb. jsou zajištěny všechny 

nutné aspekty, včetně řádného označení informačními cedulemi hlavního areálu.  

Systém kontroly vstupu 

Od září roku 2013 je na strážnicích využíván vstupní kontrolní systém, který 

zajišťuje elektronickou kontrolu oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel. Pro vstup 

a odchod osob jsou využívány turnikety (Obrázek 9) se snímači čipových karet, při vjezdu 
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vozidel je k dispozici strážným ovládaná závora po akceptaci oprávnění čipové karty jak 

řidiče, tak vozidla.  

 

Obrázek 9 Otočný vstupní turniket [zdroj autor] 

Při výjezdu je v hlavním areálu využíván systém dvou závor (Obrázek 10), kdy 

před první závorou řidič zaznamenává čipovou kartou svůj úmysl vyjet, po akceptaci 

se závora sama zvedá. U následné druhé závory strážný dle interních předpisů kontroluje 

vozidlo a náklad v něm, následně umožní výjezd vozidla z areálu. Tento faktor lidského 

činitele bývá v době dopravních špiček častěji využíván především z hlediska zajištění 

plynulosti dopravního provozu. 

 

Obrázek 10 Systém závor stacionárního stanoviště [zdroj autor] 

8.2 Režimová ochrana 

Společnost AMO má vlastní režimovou dokumentaci pro možné bezpečnostní 

situace, kterými se musí řídit všechny osoby nacházející se v areálech. 

„Jedním z hlavních dokumentů je Organizační směrnice N-1.210, který vymezuje 

podmínky a stanovuje zásady pro uskutečňování oprávněných vstupů osob a vjezdů vozidel, 
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určuje způsob vyřizování vstupních dokladů, stanovuje pravidla pro odvoz, odnášení 

hmotného majetku, stanovuje systém a podmínky zabezpečení přepravy finanční hotovosti 

a připojení objektu na pult centralizované ochrany.
24

“ 

SBS má vlastní rozsáhlou režimovou dokumentaci, která musí být vždy v souladu 

s dokumentací společnosti AMO pro zabezpečení celého areálu. 

8.3 Fyzická ostraha 

Výkon této činnosti je zajišťován soukromou bezpečnostní službou Fenix 

International s.r.o. dle smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb. Smlouva deleguje 

práva a povinnosti na zaměstnance SBS s důrazem na kontrolní činnost osob a vozidel. 

Ostraha se provádí na strážnicích (Obrázek 11), pochůzkovou a mobilní činností a 

z dočasně zřízených strážních stanovišť. 

 

Obrázek 11 Kontrola vozidel na stacionárním stanovišti [zdroj autor] 

K hlavním povinnostem strážných patří kontrolní činnost osob a vozidel 

na strážnicích a v samotném areálu, obsluha elektronických systémů (ACS, PZTS 

a CCTV) na jednotlivých strážnicích a dispečerském pracovišti, převoz hotovosti 

a vystavování povolení vstupu a vjezdu formou výdeje a aktivace čipových karet 

zaměstnancům společnosti AMO, externích firem i návštěvám. Vystavování těchto 

povolení je uskutečňováno především na detašovaném pracovišti Povolování vstupu 

(Obrázek 12) a mimo jeho pracovní dobu i na strážnicích. 

                                                             
24 interní dokument AMO 
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Obrázek 12 Pracoviště Povolování vstupu [zdroj autor] 

Na zajištění fyzického zabezpečení se podílí vždy minimálně 25 strážných, jejichž 

komplexní činnost je řízena provozním ředitelem SBS. 

Nejdůležitější povinnosti strážných jsou:  

 zabraňování ztrátám, rozkrádání, poškození a zničení majetku, 

 zabraňování neoprávněnému vstupu osob do areálu, vstupu osob 

pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, kontrola pohybu osob v areálu, 

 zabraňování neoprávněnému vjezdu vozidel a kontrolu jejich pohybu v areálu, 

 provádění kontrol oplocení a osob v jeho blízkosti, kontrol budov, technologických 

zařízení a předmětů v areálu,  

 provádění výjezdové činnosti v případě narušení objektu napojeného na PCO,  

 podílení se na účinné spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému 

(Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor) při mimořádných situacích. 

Dalšími činnostmi strážných jsou: 

 nepravidelné kontroly osob na přítomnost alkoholu a dalších omamných látek 

v organismu (Tabulka 1),  

Tabulka 1 Počty provedených zkoušek na návykové látky v letech 2010-2014 [zdroj autor] 

 

 

AMO
externí 

zaměstnanci

2010 2 180 2 029 4 147 7%

2011 3 187 2 988 27 172 6%

2012 2 739 2 606 16 117 5%

2013 3 115 2 990 20 105 4%

2014 3 092 2 976 22 94 4%

AMO
externí 

zaměstnanci

2011 50 49 1 0 2%

2012 81 76 3 2 6%

2013 72 71 1 0 1%

2014 116 111 5 0 4%

Počty provedených zkoušek na návykové látky 

v areálu ArcelorMittal Ostrava

celkem negativní

pozitivní
dechové 

zkoušky
% pozitivních

zkoušky 

na drogy
celkem negativní

pozitivní

% pozitivních
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 důkladné mimořádné namátkové kontroly vyjíždějících vozidel, dohled 

nad dodržováním pokynů o parkování vozidel v areálu a kontrola nákladních 

vozidel a uzavřenost jejich nákladových prostor (Tabulka 2).   

Tabulka 2 Počty kontrol dodržování dopravních pokynů v letech 2012-2014 [zdroj autor] 

 

Z důvodu zvýšených nároků na strážné a jejich činnost, je prováděn výběr těchto 

zaměstnanců. Uchazeči o práci u SBS jsou prověřováni při osobních pohovorech 

a zdravotní prohlídce, musí splňovat dle právních předpisů určenou kvalifikační 

a odbornou způsobilost a bezúhonnost. Jejich pracovní činnost a znalosti jsou pravidelně 

kontrolovány nadřízenými (Tabulka 3) a pověřenými zaměstnanci AMO. 

Tabulka 3 Počty kontrol činnosti pracovníků SBS v letech 2010-2014 [zdroj autor] 

 

Minimálně jednou týdně ředitel SBS společně se zástupcem zákazníka analyzují 

a vyhodnocují stav ochran a případně provádějí úpravy činností v závislosti na situaci. 

Společně se zástupci místního a železničního oddělení Policie České republiky a Městské 

policie vyhodnocují stav bezpečnosti v areálu a předávají si navzájem informace 

o zjištěných skutečnostech a probíhajících bezpečnostních akcích. 

celkem
nedostatky (otevřená 

korba, řidič pod vlivem 

alkoholu)

celkem
nedostatky (nesprávné 

parkování)
celkem

nedostatky 

(neoprávněný vývoz)

2012 112 0 86 23 768 8

2013 110 0 115 4 658 4

2014 64 0 48 1 590 3

SJV parkování kontroly vozidel

Kontrola dodržování dopravních bezpečnostních pravidel v areálu ArcelorMittal Ostrava

kontroly SBS celkem nedostatky
% zjištěných 

nedostatků

2010 512 44 9%

2011 643 47 7%

2012 692 58 8%

2013 863 38 4%

2014 2 974 63 2%

Kontrola činnosti pracovníků SBS
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9 Bezpečnostní analýza 

Kapitola je věnována bezpečnostní analýze s cílem odhalení možných nebezpečí 

a posouzení rizik. Pro tento proces jsou standardizovány postupy, které přispívají k logice 

celého postupu a usnadnění posuzování rizika.  

Počátečním krokem je stanovit si postup. V tomto případě využiji standardní postup 

v přehledných krocích: 

 stanovím hranice analýzy rizik s ohledem na cíl projektu 

 identifikuji aktiva a hodnoty těchto aktiv 

 identifikuji rizika a modeluji je 

 vyhodnotím rizika, zranitelnost a pravděpodobnost jevů [40] 

Při stanovování hranic analýzy jsem musel s ohledem na definici fyzické ostrahy 

jako nedílné součásti fyzické ochrany přistoupit k analyzování nejen samotné fyzické 

ostrahy, ale rozšířil jsem hranice na celou fyzickou ochranu průmyslového areálu.  

Při identifikaci aktiv jsem využil metodu CARVER, při zjišťování jejich hodnot 

jsem využil dostupné veřejné zdroje. 

Pro samotnou identifikaci, modelování a vyhodnocení rizik fyzické ochrany jako 

celku jsem postupně použil předběžnou grafickou kvalitativní analýzu metodou 

Ishikawova diagramu. Z výsledku této analýzy byly vybrány hrozby pro semikvantitativní 

metodu FMEA. Výsledná data byla graficky znázorněna v Paretově diagramu s použitím 

Lorentzovy křivky pro jejich zvýraznění. Pro verifikaci výsledků byla použita 

modifikovaná metoda CARVER a kvantitativní Kittsova bodová metoda. Pro celý systém 

bylo podstatné identifikovat a vyhodnotit strukturální i procesní rizika. V prvním hledisku 

se zaměřuji na nebezpečí spojená s konstrukčními nedostatky. Ve druhém pohledu 

se zaměřuji na jednotlivé činnosti probíhající v souvislosti s areálem a hrozby s nimi 

spojené. 

Při analýze rizik fyzické ostrahy jsem použil méně obvyklou metodu SWOT, která 

ve svém důsledku stanovila nejen hrozby, ale pro cíle této práce i možné návrhy zlepšení 

a inovace. Následnou semikvantitativní analýzou metodou IFE a EFE matic a jejich 

promítnutím do grafické podoby vyhodnocení jsem určil nejdůležitější hrozby. 

Pro verifikaci výsledků jsem využil již prověřenou analýzu FMEA s Paretovým 

diagramem a Kittsovu bodovou metodu. 
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9.1 Identifikace aktiv posuzovaného areálu 

Pro vyhledání nejdůležitějších aktiv jsem použil metodu CARVER, která vhodným 

způsobem odhaluje rizika spjatá s bezpečností jednotlivých chráněných prostorů a objektů.  

Parametry k posuzování byly následující: 

 Kritičnost - popisuje, jaký význam má daný cíl na fungování celého systému. 

 Přístupnost - jakou snahu je třeba vyvinout pro dosažení tohoto cíle, ať už vlastními 

silami nebo pomocí jiných prostředků.  

 Obnovitelnost - doba, která je zapotřebí k obnově cíle nebo nápravě vzniklé situace. 

Závisí na zdrojích a jejich dostupnosti. 

 Zranitelnost - závisí na povaze a konstrukci cíle, výši dosažených škod a dostupnosti 

prostředků. Také představuje náchylnost cíle či situace k provedení útoku. 

 Dopad - hodnotí vliv na chod společnosti, zda dojde k přerušení provozu, dopad 

na zdraví a životy osob. 

 Rozpoznatelnost - popisuje jak náročné je zaměřit se na daný cíl a časové hledisko 

přípravy. Míra odhalitelnosti záměrů pachatele a jeho znalosti o umístění a funkčnosti 

prvků zabezpečení. 

Tyto parametry byly následně obodovány (Tabulka 4).  

Tabulka 4 Parametry metody CARVER [zdroj autor, 43] 

 

 

Úroveň Hodnocení Úroveň Hodnocení

velmi vysoká 5 velmi vysoká 5

vysoká 4 vysoká 4

střední 3 střední 3

nízká 2 nízká 2

velmi nízká 1 velmi nízká 1

Úroveň Hodnocení Úroveň Hodnocení

velmi vysoká 5 velmi vysoká 5

vysoká 4 vysoká 4

střední 3 střední 3

nízká 2 nízká 2

velmi nízká 1 velmi nízká 1

Úroveň Hodnocení Úroveň Hodnocení

velmi vysoká 5 velmi vysoká 5

vysoká 4 vysoká 4

střední 3 střední 3

nízká 2 nízká 2

velmi nízká 1 velmi nízká 1

Kritičnost (Criticality) Zranitelnost (Vulnerability)

Přístupnost (Accessibility) Dopad (Effect)

Obnovitelnost (Recuperability) Rozpoznatelnost (Recognizability)
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Výsledné hodnoty posouzení zranitelnosti jednotlivých objektů dle použité metody 

jsou přehledně zpracovány (Tabulka 5) včetně grafického vyhodnocení Paretovým 

diagramem (Graf 1). 

Tabulka 5 Posouzení objektů metodou CARVER [zdroj autor] 

 

 

Graf 1 Paretův diagram pro posouzení objektů [zdroj autor] 

9.2 Analýza rizik fyzické ochrany 

Při identifikaci hrozeb celého areálu jsem vycházel z poznatků a dostupných 

statistik, které jsem získal zkoumáním zabezpečení vycházející z mého několikaletého 

působení v oblasti bezpečnosti.  

9.2.1 Ishikawův diagram 

Jednotlivé hrozby jsem vymodeloval v Ishikawových diagramech uvedených 

v Příloze 7. V případě strukturálních rizik jsem si stanovil pět základních oblastí, 

položka č. objekty C A R V E R suma
kumulativní 

četnost

relativní 

kumulativní 

četnost

1 kabelové lávky a kolektory 5 5 4 4 4 3 25 25 13%

2 rozvodny 5 4 4 3 3 5 24 49 25%

3 server 5 1 4 1 5 5 21 70 36%

4 venkovní sklady hutních výrobků 3 5 2 4 2 4 20 90 46%

5 elektrosklady 4 3 3 4 3 3 20 110 56%

6 odstaviště vagónů se surovinami 3 4 2 4 2 4 19 129 66%

7 surovinová hala 4 2 3 4 3 3 19 148 76%

8 ústřední sklad 4 2 3 3 3 2 17 165 84%

9 sociální budovy 2 4 1 4 1 5 17 182 93%

10 garážová stání 1 4 1 5 1 2 14 196 100%

CARVER
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u procesních rizik čtyři, k nimž jsem přiřazoval identifikované hrozby, které by mohly 

či mají vliv na zabezpečení areálu. 

9.2.2 Analýza příčin poruch a jejich důsledků   

Samotná analýza metodou FMEA je rozdělena stejně jako Ishikawův diagram 

na strukturální a procesní hlediska a navazuje na něj.  Sestavil jsem tabulky příčin poruch 

pro jednotlivá hlediska, pro strukturální hledisko jsem stanovil 15 a pro procesní hledisko 

18 nejpodstatnějších hrozeb, které jsem poté hodnotil. Každé hrozbě jsem stanovil její 

závažnost (Tabulka 6) a vypočetl její rizikové číslo dle Rovnice 1 pro jeho výpočet.  

𝑹 = 𝑵 × 𝑷 × 𝑯  (1) 

Tím jsem stanovil míru rizika každé z hrozeb v intervalu <1; 125>. Možné 

zkreslení při přiřazování jednotlivých hodnot stupnic může být subjektivní z důvodu 

posuzování autorem jako jediným posuzovatelem. 

Tabulka 6 Kritéria pro hodnocení metodou FMEA [zdroj autor, 11] 

 

Tabulka 7 dokumentuje vyhodnocení jednotlivých strukturálních a procesních 

hrozeb s uvedením výsledné míry rizika a sestupně seřazené.  

N závažnost následků P pravděpodobnost výskytu rizika

1 malý delikt, malá škoda 1 nahodilá, velmi nepravěpodobná

2 větší delikt, větší škoda 2 spíše nepravděpodobná

3 střední delikt, střední škoda 3 pravděpodobná, reálná hrozba

4 těžký delikt, vysoká škoda 4 velmi pravděpodobný vznik

5 velmi vysoký delikt a škoda 5 trvalá hrozba

H pravděpodobnost odhalení R výsledná míra rizika

1 vysoká, odhalitelné v době spáchání 1-3 bezvýznamné riziko

2 mírná, snadno odhalitelné během několika minut 4-10 akceptovatelné riziko

3 malá, odhalitelné do jednoho dne 11-50 mírné riziko

4 velmi malá, nesnadno odhalitelné (den a více) 51-100 nežádoucí riziko

5 nepravděpodobná, neodhalitelné 101-125 nepřijatelné riziko
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Tabulka 7 Vyhodnocení hrozeb fyzické ochrany metodou FMEA [zdroj autor] 

 

9.2.3 Paretova analýza 

Tato metoda určuje, že 20 % příčin způsobuje 80 % následků. Využitím 

kvantifikovaných dat z analýzy FMEA jsem sestavil přehledné grafy. Tyto vychází 

z výpočtů kumulativních a relativních kumulativních četností jednotlivých hrozeb, které 

jsou pro přehlednost v grafech očíslovány. Přehledné tabulky jsou uvedeny v Příloze 8. 

Sestrojením Lorentzovy křivky zvýrazním nejdůležitější příčiny (Graf 2 a Graf 3). 

 

Graf 2 Paretův diagram strukturálních rizik metodou FMEA [zdroj autor] 

událost/hrozba
míra 

rizika
událost/hrozba

míra 

rizika

ztráta strategického materiálu 100 krádež 100

absence PZTS 60 nedostatečné vyhodnocování aktuálních bezpečnostních incidentů 64

umístění materiálu 60 nedostatečná kontrola dodržování opatření 60

selhání lidského faktoru 48 spolupráce s pachateli 50

poškození technických prvků 48 úmyslné selhání lidského činitele 40

absence oplocení 36 neprověřenost zaměstnanců SBS 40

technický stav oplocení 36 nedostatečná komunikace 40

nedostatečný stav PZTS 30 nedostatečné analýzy aktuálního stavu 36

použitý typ vstupních prvků 24 nedostatečná kontrola činnosti SBS 36

absence CCTV 24 nedostatečná školení zaměstnanců 24

absence osvětlení 18 nedbalost 24

výpadek elektrické energie 18 absence periodických analýz stavu 20

použitý typ oplocení 16 sabotáž 16

vstup na střechu 8 vnesení nebezpečných předmětů 16

špatné klimatické podmínky 8 neprověřenost zaměstnanců externích firem 10

neoprávněný vstup 9

nedostatečná dokumentace režimových opatření 8

úmyslné zneužití vstupních dokladů 8

Strukturální hledisko Procesní hledisko
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Graf 3 Paretův diagram procesních rizik metodou FMEA [zdroj autor] 

9.2.4 Metoda CARVER 

Tato metoda byla modifikována pro potřeby tohoto typu analýzy k verifikaci dat 

z předchozích analýz. Hrozby jednotlivých hledisek byly obodovány (Tabulka 4), kdy 

parametry k posuzování jsou uvedeny v Kapitole 9.1. 

Následně byl u jednotlivých hrozeb proveden výpočet kumulativních a relativně 

kumulativních četností, Příloha 9.  

Tabulka 8 uvádí vyhodnocení jednotlivých strukturálních a procesních hrozeb 

s uvedením výsledné sumy a sestupně seřazeny.  

Tabulka 8 Vyhodnocení hrozeb fyzické ochrany metodou CARVER [zdroj autor] 

 

 

Strukturální hledisko Procesní hledisko
událost/hrozba SUMA událost SUMA

krádež strategického materiálu 27 krádež 28

absence PZTS 25 nedostatečné vyhodnocování aktuálních bezpečnostních incidentů 27

umístění materiálu 24 spolupráce s pachateli 26

selhání lidského faktoru 24 úmyslné selhání lidského činitele 26

absence oplocení 23 nedostatečná kontrola dodržování opatření 25

poškození technických prvků 22 neprověřenost zaměstnanců SBS 22

technický stav oplocení 19 nedostatečná kontrola činnosti SBS 20

nedostatečný stav PZTS 18 sabotáž 20

použitý typ vstupních prvků 17 nedostatečná komunikace 20

absence CCTV 17 nedostatečné analýzy aktuálního stavu 18

absence osvětlení 17 vnesení nebezpečných předmětů 15

výpadek elektrické energie 14 nedbalost 15

použitý typ oplocení 14 nedostatečná školení zaměstnanců 14

vstup na střechu 12 absence periodických analýz stavu 13

špatné klimatické podmínky 7 neoprávněný vstup 13

neprověřenost zaměstnanců externích firem 12

nedostatečná dokumentace režimových opatření 11

úmyslné zneužití vstupních dokladů 11



 

35 
 

Výsledky výpočtů byly promítnuty do přehledných Paretových diagramů (Graf 4 

a Graf 5), se zvýrazněním nejdůležitějších hrozeb Lorentzovou křivkou. 

 

Graf 4 Paretův diagram strukturálních rizik metodou CARVER [zdroj autor] 

 

Graf 5 Paretův diagram procesních rizik metodou CARVER [zdroj autor] 

9.2.5 Kittsova bodová metoda 

Pro výslednou verifikaci jednotlivých hrozeb a jejich následných rizik jsem použil 

jednodušší kvantifikační Kittsovu bodovou metodu. Tabulka 9 znázorňuje bodové 

hodnocení jednotlivých strukturálních a procesních nebezpečí. 
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Tabulka 9 Kritéria bodového hodnocení Kittsovou metodu [zdroj autor] 

 

Vzorec pro výpočet koeficientu K:   

K = 
2𝐴+2𝐵+𝐶+𝐷+𝐸

5
 (2) 

Použitím Rovnice 2 je stanoveno pořadí významnosti hrozeb pro jednotlivá 

hlediska se zobrazením výsledného koeficientu a pořadí (Tabulka 10). Obodování 

jednotlivými kritérii každé z hrozeb je uvedeno v Příloze 10. 

Tabulka 10 Vyhodnocení hrozeb fyzické ochrany Kittsovou metodou [zdroj autor] 

 

9.2.6 Vyhodnocení výsledků pro fyzickou ochranu 

Výsledky jednotlivých metod byly přehledně uspořádány (Tabulka 12 a Tabulka 

13), které barevně znázorňují shodu při vyhodnocování rizik (Tabulka 11) a určují 

zaměření na minimalizaci konkrétních rizik. 

Tabulka 11 Barevné znázornění shody vyhodnocování rizik [zdroj autor] 

9 8 7 6 5 4 3 2 1

A více než 500 201 - 500 101 - 200 51 - 100 26 - 50 11 - 25 6 - 10 2 - 5 0 - 1

B více než 5 miliónů
1 000 001 - 5 

000 000

250 001 - 1 

000 000

100 001 - 250 

000

50 001 - 100 

000

25 001 - 50 

000
5 000 - 25 000 1 - 4 999 0

C více než 30 dní 14 - 30 dní 7 - 14 dní 2 - 7 dní 1 - 2 dny 12 - 24 hodin 6 - 12 hodin 1 - 6 hodin 0-1 hodina

D několikrát denně 1x denně 2x týdně 1x týdně 2x měsíčně 1x měsíčně
1x za 6 

měsíců
1x ročně

méně než 1x 

ročně

E
neakceptovatelné 

riziko

velmi vysoké 

riziko

velmi vysoké 

riziko
vysoké riziko střední riziko střední riziko nízké riziko

velmi nízké 

riziko

akceptovatelné 

riziko
odborné hodnocení

Kritérium
Bodové hodnocení

počet osob vystavených 

nebezpečí

škoda na majetku (Kč)

doba odstranění 

následků

frekvence výskytu

událost/hrozba K pořadí událost/hrozba K pořadí

krádež strategického materiálu 9,4 1. krádež 10,2 1.

umístění materiálu 8,2 2. nedostatečná kontrola dodržování opatření 8,0 2.

selhání lidského faktoru 8,2 3. nedostatečné vyhodnocování aktuálních bezpečnostních incidentů 7,8 3.

absence PZTS 7,8 4. spolupráce s pachateli 7,8 4.

poškození technických prvků 7,6 5. úmyslné selhání lidského činitele 7,8 5.

absence oplocení 7,4 6. neprověřenost zaměstnanců SBS 7,6 6.

nedostatečný stav PZTS 7,2 7. nedostatečná komunikace 7,6 7.

technický stav oplocení 6,2 8. nedostatečné analýzy aktuálního stavu 6,8 8.

absence CCTV 6,2 9. nedbalost 6,8 9.

použitý typ vstupních prvků 5,6 10. nedostatečná kontrola činnosti SBS 6,6 10.

absence osvětlení 5,4 11. sabotáž 6,4 11.

výpadek elektrické energie 4,8 12. vnesení nebezpečných předmětů 5,6 12.

použitý typ oplocení 4,8 13. nedostatečná školení zaměstnanců 5,2 13.

vstup na střechu 3,8 14. absence periodických analýz stavu 5,2 14.

špatné klimatické podmínky 3,0 15. neprověřenost zaměstnanců externích firem 4,0 15.

neoprávněný vstup 3,6 16.

úmyslné zneužití vstupních dokladů 3,0 17.

nedostatečná dokumentace režimových opatření 2,8 18.

Procesní hlediskoStrukturální hledisko

barva shoda

ve všech 3 metodách

ve 2 metodách

významné riziko v 1 

metodě
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FMEA CARVER Kittsova bodová metoda

ztráta strategického materiálu ztráta strategického materiálu ztráta strategického materiálu

absence PZTS absence PZTS umístění materiálu

umístění materiálu umístění materiálu selhání lidského faktoru

selhání lidského faktoru selhání lidského faktoru absence PZTS

poškození technických prvků absence oplocení poškození technických prvků

absence oplocení poškození technických prvků absence oplocení

technický stav oplocení technický stav oplocení nedostatečný stav PZTS

nedostatečný stav PZTS nedostatečný stav PZTS technický stav oplocení

použitý typ vstupních prvků použitý typ vstupních prvků absence CCTV

absence CCTV absence CCTV použitý typ vstupních prvků

absence osvětlení absence osvětlení absence osvětlení

výpadek elektrické energie výpadek elektrické energie výpadek elektrické energie

použitý typ oplocení použitý typ oplocení použitý typ oplocení

vstup na střechu vstup na střechu vstup na střechu

špatné klimatické podmínky špatné klimatické podmínky špatné klimatické podmínky

Strukturální rizika
FMEA CARVER Kittsova bodová metoda

krádež krádež krádež

nedostatečné vyhodnocování 

aktuálních bezpečnostních incidentů

nedostatečné vyhodnocování 

aktuálních bezpečnostních incidentů

nedostatečná kontrola dodržování 

opatření

nedostatečná kontrola dodržování 

opatření
spolupráce s pachateli

nedostatečné vyhodnocování 

aktuálních bezpečnostních incidentů

spolupráce s pachateli úmyslné selhání lidského činitele spolupráce s pachateli

úmyslné selhání lidského činitele
nedostatečná kontrola dodržování 

opatření
úmyslné selhání lidského činitele

neprověřenost zaměstnanců SBS neprověřenost zaměstnanců SBS neprověřenost zaměstnanců SBS

nedostatečná komunikace nedostatečná kontrola činnosti SBS nedostatečná komunikace

nedostatečné analýzy aktuálního 

stavu
sabotáž

nedostatečné analýzy aktuálního 

stavu

nedostatečná kontrola činnosti SBS nedostatečná komunikace nedbalost

nedostatečná školení zaměstnanců 
nedostatečné analýzy aktuálního 

stavu
nedostatečná kontrola činnosti SBS

nedbalost vnesení nebezpečných předmětů sabotáž

absence periodických analýz stavu nedbalost vnesení nebezpečných předmětů

sabotáž nedostatečná školení zaměstnanců nedostatečná školení zaměstnanců 

vnesení nebezpečných předmětů absence periodických analýz stavu absence periodických analýz stavu

neprověřenost zaměstnanců 

externích firem
neoprávněný vstup

neprověřenost zaměstnanců 

externích firem

neoprávněný vstup
neprověřenost zaměstnanců 

externích firem
neoprávněný vstup

nedostatečná dokumentace 

režimových opatření

nedostatečná dokumentace 

režimových opatření
úmyslné zneužití vstupních dokladů

úmyslné zneužití vstupních dokladů úmyslné zneužití vstupních dokladů
nedostatečná dokumentace 

režimových opatření

Procesní rizika

Tabulka 13 Znázornění shody strukturálních rizik [zdroj autor] Tabulka 12 Znázornění shody procesních rizik [zdroj autor] 
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9.3 Analýza rizik fyzické ostrahy 

Pro identifikaci hrozeb činnosti fyzické ostrahy jsem opět vycházel z poznatků 

svého dlouholetého působení v soukromých bezpečnostních službách.  

9.3.1 Analýza SWOT 

Pro prvotní analýzu možných nebezpečí v oblasti fyzické ostrahy jsem využil 

kvalitativní metodu SWOT, která dokáže na základě diskuse lépe identifikovat nejen 

možné hrozby a slabé stránky, ale i příležitosti a silné stránky přispívající ke zlepšení 

fyzické ostrahy. Při sestavování SWOT matice byly jednotlivé faktory přehledně rozděleny 

dle metodiky sestavování na pozitivní a negativní faktory a následně strukturovány 

dle jednotlivých části použité analýzy. Tabulka 14 znázorňuje výslednou matici. 

Tabulka 14 Matice SWOT analýzy [zdroj autor] 

 

 

POZITIVNÍ FAKTORY NEGATIVNÍ FAKTORY

Silné stránky Slabé stránky

dlouhodobé zkušenosti taktická a strategická komunikace

flexibilita zaměstnanců analýza aktuálních situací

nízká fluktuace kvalita a rychlost servisu

operativní komunikace nedostatečná dokumentace

osobní zainteresovanost na kvalitě služeb nedostatečná efektivita kontrol

přizpůsobení se požadavkům zákazníka nedostatečná školení zaměstnanců

sebevzdělávání se reakce na poptávku specifických služeb

využití pozitivních osobních vlastností zaměstnanců technická vybavenost zaměstnanců

využívání poznatků ze zahraničí zpětná vazba

Příležitosti Hrozby

využití potenciálu zaměstnanců odchody vyškolených zaměstnanců ke konkurenci

aplikace nových technologií absence mechanismů právních předpisů

motivační programy zaměstnanců cenová nabídka konkurence

outsourcing sekundárních činností konkurenční využívání náhradního plnění

rozšiřování portfolia služeb nedodržení mlčenlivosti

synergie technické ochrany a fyzické ostrahy neprověřenost nových zaměstnanců

tvorba efektivní a flexibilní dokumentace nereálné požadavky zákazníka

všeobecné vzdělávání zaměstnanců závislost zákazníka na ceně služby

zkvalitňování manažerských schopností a dovedností zvyšování povinných nákladů

SWOT ANALÝZA
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9.3.2 IFE a EFE matice 

Tyto matice jsou analytickou technikou navazující na SWOT analýzu. Její sestavení 

má jednoduchý postup: 

 zpracování tabulky nejdůležitějších faktorů (IFE interní faktory, EFE externí 

faktory), 

 přiřazení váhy každému faktoru v rozsahu 0,00 – 1,00 dle důležitosti s tím, že suma 

vah musí být rovna 1,00, 

 bodové ohodnocení vah (S silné stránky, W slabé stránky, O příležitosti, T hrozby), 

 pro IFE matici: 4 - výrazné S, 3 - nevýrazné S, 2 - nevýrazné W, 1 - výrazné W, 

 pro EFE matici: 4 - výrazné O, 3 - nevýrazné O, 2 - nevýrazné T, 1 - výrazné T, 

 vynásobení váhy a hodnocení u každého faktoru s výsledkem váženého poměru, 

 sečtení vážených průměrů jednotlivých faktorů s výsledkem celkového váženého 

průměru. 

Takto sestavené tabulky (Tabulka 15 a Tabulka 16) s výslednými váženými 

průměry jsou vzájemně kombinovány pro celkové hodnocení.  

Tabulka 15 EFE matice [zdroj autor] 

 

Tabulka 16 EFE matice [zdroj autor] 

 

 

S/W položka váha body celkem

S1 flexibilita zaměstnanců 0,14 4 0,56

S2 nízká fluktuace 0,06 3 0,18

S3 operativní komunikace 0,11 4 0,44

S4 sebevzdělávání se 0,09 3 0,27

S5 využití pozitivních osobních vlastností zaměstnanců 0,10 3 0,30

W1 analýza aktuálních situací 0,11 1 0,11

W2 kvalita a rychlost servisu 0,09 2 0,18

W3 nedostatečná efektivita kontrol 0,07 1 0,07

W4 reakce na poptávku specifických služeb 0,15 1 0,15

W5 technická vybavenost zaměstnanců 0,08 2 0,16

2,42

IFE matice

SUMA

O/T položka váha body celkem

O1 využití potenciálu zaměstnanců 0,11 3 0,33

O2 aplikace nových technologií 0,11 4 0,44

O3 motivační programy zaměstnanců 0,13 4 0,52

O4 synergie technické ochrany a fyzické ostrahy 0,16 4 0,64

O5 zkvalitňování manažerských schopností a dovedností 0,05 3 0,15

T1 odchody vyškolených zaměstnanců ke konkurenci 0,09 1 0,09

T2 absence mechanismů právních předpisů 0,12 2 0,24

T3 cenová nabídka konkurence 0,09 2 0,18

T4 neprověřenost nových zaměstnanců 0,08 1 0,08

T5 nereálné požadavky zákazníka 0,06 1 0,06

2,73

EFE matice

SUMA
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Graf 6 přehledně znázorňuje kombinované hodnocení jednotlivých matic. 

 

Graf 6 Kombinované hodnocení IFE a EFE matice [zdroj autor] 

Pro lepší pochopení výsledku SWOT analýzy je uvedena Tabulka 17 s vysvětlením 

jednotlivých polí. 

Tabulka 17 Výklad grafu kombinované hodnocení [zdroj autor, 38] 

 

9.3.3 Analýza příčin a jejích následků 

Ke kvantifikaci identifikovaných hrozeb byla opět použita přehledná metoda 

FMEA, jejíž postup je uveden v Kapitole 9.2.2. Výsledky této analýzy jsou přehledně 

seřazeny (Tabulka 18) a znázorněny Paretovým diagramem (Graf 7). 

Silné stránky Slabé stránky hodnocení

P
ří

le
ž
it

o
s

ti

Strategie Maxi - Maxi Strategie Mini - Maxi

4

H
ro

z
b

y

Strategie Maxi - Mini Strategie Mini - Mini

2,5
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2,42

Strategie vysvětlení

MAXI-MAXI
snaží se využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala 

nastalé příležitosti

MAXI-MINI využívá silných stránek k eliminaci hrozeb

MINI-MAXI
zaměřuje se na překonání slabých stránek tak, aby 

bylo možno využít naskytnuté příležitosti

MINI-MINI
řeší kumulaci nepříznivých předpokladů a zaměřuje se na 

minimalizaci negativních efektů
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Tabulka 18 Hodnocení rizik fyzické ostrahy metodou FMEA [zdroj autor] 

 

 

Graf 7 Paretův diagram rizik fyzické ostrahy [zdroj autor] 

9.3.4 Kittsova bodová metoda 

Pro verifikaci předchozích výsledků je na závěr opět použita Kittsova bodová 

metoda s uvedením postupu výpočtu v Kapitole 9.2.5. Tabulka 19 uvádí výsledky této 

analýzy. 

číslo událost/hrozba N P H R
kumulativní 

četnost

relativní 

kumulativní 

četnost
W1 taktická a strategická komunikace 5 3 5 75 75 12,4%

W2 analýza aktuálních situací 4 4 4 64 139 22,9%

T1 odchody vyškolených zaměstnanců ke konkurenci 4 4 4 64 203 33,4%

T4 konkurenční využívání náhradního plnění 4 5 3 60 263 43,3%

W5 nedostatečná efektivita kontrol 4 3 4 48 311 51,2%

T3 cenová nabídka konkurence 3 4 4 48 359 59,1%

W3 kvalita a rychlost servisu 3 3 4 36 395 65,1%

W8 technická vybavenost zaměstnanců 3 3 4 36 431 71,0%

T8 závislost zákazníka na ceně služby 2 5 3 30 461 75,9%

W9 zpětná vazba 3 2 4 24 485 79,9%

T2 absence mechanismů právních předpisů 2 3 4 24 509 83,9%

T5 nedodržení mlčenlivosti 2 3 4 24 533 87,8%

T7 nereálné požadavky zákazníka 2 3 3 18 551 90,8%

T9 zvyšování povinných nákladů 2 3 3 18 569 93,7%

W4 nedostatečná dokumentace 2 2 4 16 585 96,4%

T6 neprověřenost nových zaměstnanců 2 2 3 12 597 98,4%

W6 nedostatečná školení zaměstnanců 2 2 2 8 605 99,7%

W7 reakce na poptávku specifických služeb 1 2 1 2 607 100,0%

Analýza nedostatků a jejich příčin
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Tabulka 19 Hodnocení rizik fyzické ostrahy Kittsovou metodou [zdroj autor] 

 

9.3.5 Vyhodnocení výsledků analýzy rizik fyzické ostrahy 

Výsledek jednotlivých druhů metod byl opětovně uspořádán (Tabulka 20), barevné 

znázornění shody (viz Tabulka 11) při vyhodnocování rizik určuje zaměření se na 

minimalizaci těchto rizik. 

Tabulka 20 Znázornění shody rizik fyzické ostrahy [zdroj autor] 

 

A B C D E suma K pořadí

W1 taktická a strategická komunikace 1 8 9 4 8 30 15,2 1.

T1 odchody vyškolených zaměstnanců ke konkurenci 1 8 9 2 6 26 13,6 2.

T4 konkurenční využívání náhradního plnění 1 8 9 2 6 26 13,6 3.

W2 analýza aktuálních situací 3 7 6 4 6 26 12,4 4.

W3 kvalita a rychlost servisu 1 6 7 5 5 24 12,0 5.

W8 technická vybavenost zaměstnanců 3 6 7 6 3 25 12,0 6.

W9 zpětná vazba 1 5 6 8 5 25 12,0 7.

T8 závislost zákazníka na ceně služby 1 7 8 2 5 23 12,0 8.

W5 nedostatečná efektivita kontrol 2 5 6 7 5 25 11,8 9.

T3 cenová nabídka konkurence 1 8 6 2 6 23 11,8 10.

T2 absence mechanismů právních předpisů 2 5 9 3 4 23 11,6 11.

T7 nereálné požadavky zákazníka 2 6 8 2 5 23 11,6 12.

T9 zvyšování povinných nákladů 1 6 9 1 5 22 11,6 13.

T5 nedodržení mlčenlivosti 1 6 6 3 6 22 11,0 14.

W6 nedostatečná školení zaměstnanců 1 5 7 3 4 20 10,2 15.

W4 nedostatečná dokumentace 1 3 8 4 4 20 10,0 16.

T6 neprověřenost nových zaměstnanců 2 5 5 2 5 19 9,2 17.

W7 reakce na poptávku specifických služeb 1 1 8 4 3 17 8,4 18.

Kittsova bodová metoda pro fyzickou ostrahu

SWOT FMEA Kitts

analýza aktuálních situací analýza aktuálních situací analýza aktuálních situací

kvalita a rychlost servisu kvalita a rychlost servisu kvalita a rychlost servisu

nedostatečná efektivita kontrol nedostatečná efektivita kontrol nedostatečná efektivita kontrol

technická vybavenost zaměstnanců technická vybavenost zaměstnanců technická vybavenost zaměstnanců

odchody vyškolených zaměstnanců 

ke konkurenci

odchody vyškolených zaměstnanců 

ke konkurenci

odchody vyškolených zaměstnanců 

ke konkurenci

cenová nabídka konkurence cenová nabídka konkurence cenová nabídka konkurence

reakce na poptávku specifických 

služeb
závislost zákazníka na ceně služby závislost zákazníka na ceně služby

absence mechanismů právních 

předpisů
zpětná vazba zpětná vazba

neprověřenost nových zaměstnanců taktická a strategická komunikace taktická a strategická komunikace

nereálné požadavky zákazníka
konkurenční využívání náhradního 

plnění

konkurenční využívání náhradního 

plnění

taktická a strategická komunikace
absence mechanismů právních 

předpisů

absence mechanismů právních 

předpisů

konkurenční využívání náhradního 

plnění
nedodržení mlčenlivosti nereálné požadavky zákazníka

zpětná vazba nereálné požadavky zákazníka zvyšování povinných nákladů

nedostatečná školení zaměstnanců zvyšování povinných nákladů nedodržení mlčenlivosti

nedostatečná dokumentace nedostatečná dokumentace nedostatečná školení zaměstnanců

nedodržení mlčenlivosti neprověřenost nových zaměstnanců nedostatečná dokumentace

závislost zákazníka na ceně služby nedostatečná školení zaměstnanců neprověřenost nových zaměstnanců

zvyšování povinných nákladů
reakce na poptávku specifických 

služeb

reakce na poptávku specifických 

služeb

Vyhodnocená rizika
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9.4 Výsledné vyhodnocení rizik 

Vzhledem ke stanovenému postupu a postupným hodnocením lze konstatovat, že 

byla v této kapitole co nejpodrobněji identifikována rizika pro následné inovativní návrhy. 

Mimo kritických objektů identifikovaných metodou CARVER byla identifikována rizika 

nejen fyzické ostrahy, ale i fyzické ochrany jako celku. Při hodnocení fyzické ochrany byla 

jako nejzávažnější rizika identifikována především nedostatečná  perimetrická ochrana, 

nevyužití dostupných možností elektronické ochrany a lidský faktor. Tímto je i navázáno 

na identifikaci rizik fyzické ostrahy, jejímiž nejzávažnějšími prvky jsou nedostatečná 

komunikace, cena služeb, jejich kvalita a přidaná hodnota.  

Přestože by mělo být užito i pravidlo ALARP, jež stanoví, že náklady vynaložené 

na ochranu aktiv by neměly být vyšší než 10 – 15 % celkové hodnoty aktiv, toto pravidlo 

v našem případě není příliš smysluplné použít, jelikož celková aktiva přesahují částku 80 

miliard Kč. Je těžko představitelné zabezpečení v maximální hodnotě 12 miliard korun. 

Cílem práce je především efektivní využití fyzické ostrahy. 
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10 Návrh zabezpečení 

Po vyhodnocení stavu zabezpečení a činnosti fyzické ostrahy využitím metod 

analýzy rizik a výsledného hodnocení jsem se zaměřil na minimalizaci zjištěných 

nedostatků technické části ochrany a její synergii s činností fyzické ostrahy. Při 

jednotlivých návrzích budu v souladu se zefektivněním fyzické ostrahy navrhovat vhodné 

interakce pro vyšší celkový výkon celé fyzické ochrany. 

Popisovaný průmyslový areál je natolik heterogenní, že návrhy jsou jedněmi 

z mnoha vhodných řešení, a ani přesto nemusí odrážet ideální stav zabezpečení, z hlediska 

místního nebo časového.  

Při návrzích jsem vycházel ze standardních požadavků zadavatelů na cenu, výkon 

a servis, ale zohlednil jsem i možnosti rozšiřování navržených systémů, jejich efektivitu 

a v konečném důsledku i řešení financování. Nebyly opomenuty ani objekty vyhodnocené 

metodou CARVER jako kritické. Návrhy jsou koncipovány z cenového hlediska 

na minimalizaci nákladů a z časového hlediska na pět let.  

10.1 Varianta 1 

V prvním návrhu jsem využil možnost nepříliš standardního řešení zabezpečení 

zaměřenou na maximální nasazení technické části i personálního obsazení. Mimo jednoho 

bych v návrhu ponechal všechna stacionární stanoviště, navrhl bych osazení oplocení 

v místech jeho absence, či jeho výměnu. V perimetrické části bych navrhl MZS doplnit 

o prvky PZTS a CCTV a osvětlení. Všechny tyto části by byly terénně upraveny, 

tzn. vysekány náletové dřeviny a ponecháno dohledové třímetrové pásmo v celém obvodu 

jednotlivých areálů. Vstupní systém by byl doplněn o stabilní automobilové váhy na dvou 

stacionárních stanovištích, které by byly obsluhovány zaměstnanci SBS. Z tohoto důvodu 

by byly na jednotlivé provozy dodány komponenty ACS pro evidenci materiálu. 

Nejrizikovějšími objekty byly vyhodnoceny kabelové lávky. Tyto by byly v celé 

délce zajištěny PZTS použitím optického kabelu s připojením na dohledové centrum SBS. 

V podzemních kolektorech a rozvodnách by byly provedeny stavební úpravy 

směřující k minimalizaci možných vstupů a doplněny PZTS. 
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Ústřední sklad a venkovní sklady hutních výrobků by byly také stavebně upraveny, 

doplněním prvků oplocení, či jejich celkovou výstavbou. Tyto úpravy by byly podpořeny 

elektronickou ochranou, PZTS, CCTV a osvětlením. 

V souvislosti s nárůstem počtu prvků především kamerového systému by 

dispečerské pracoviště bylo kapacitně rozšířeno o podporu a monitoring elektronické 

ochrany. 

Fyzická ostraha by byla na jednotlivých strážnicích minimalizována, doplněna 

především na mobilních a pochůzkových pozicích pro kumulativní, efektivní a rychlou 

reakci v případě detekce narušení technickými prvky ochrany. K efektivitě těchto činností 

bych navrhl další mobilní hlídku k dnes již stávající patrole a nárůst jednočlenných 

mobilních hlídek patrolujících na čtyřkolkách v areálech Bartovického seřadiště 

a struskového hospodářství. Všichni členové mobilních hlídek by byli vybaveni kvalitními 

komunikátory spojující funkce GSM volání, GPS a informačních technologií. Vybavením 

každého strážného těchto mobilních hlídek by byla i osobní kamera a kvalitní obranné 

prostředky. Ocenění zaměstnanců by bylo značně diferencováno a pro kvalitní činnost 

i vhodně navýšeno ve vztahu ke standardním celorepublikovým podmínkám. 

Výčet jednotlivých prvků tohoto návrhu je uveden v Příloze 11, Tabulka 21 uvádí 

sumarizace návrhu. 

Tabulka 21 Sumarizace návrhu Varianty 1 [zdroj autor] 

 

cena bez DPH (Kč)

MZS 72 650 000

PZTS 11 574 700

CCTV 2 808 480

osvětlení 1 798 713

ACS 5 309 813

kabelové lávky 3 838 000

podzemní kolektory 1 335 600

rozvodny 752 780

venkovní sklady 34 007 584

ústřední sklad 4 492 552

odstavná parkoviště 17 163 828

ostatní dispečerské pracoviště 409 170

156 141 220

316 217 292

472 358 512

94 471 702

SUMARIZACE CENY VARIANTY 1

Prvky ochrany

CELKOVÁ CENA ZA 5 LET

CENA ZA 1 ROK

Fyzická ostraha

perimetrická ochrana

objektová ochrana

Technická ochrana celkem
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10.2 Varianta 2 

Ve druhém návrhu jsem se zaměřil na vyšší možnost rozšíření bezpečnostního 

systému. Počet stávajících stacionárních stanovišť bych snížil o dvě pracoviště. 

Perimetrická ochrana areálu a struskového hospodářství by byla na kritických 

místech doplněna či vylepšena mechanickým zábranným systémem. V hlavním areálu 

na vytipovaných místech by MZS byl doplněn flexibilní optoelektronickou ochranou, 

objekt ČOV Lučiny by byl zajištěn PZTS s využitím pevných infrazávor. Ve všech 

jednotlivých areálech by byl efektivně využit přenosný kamerový systém dle analýz stavu 

a vhodně doplněn kvalitním osvětlením. 

Z hlediska kvalitní evidence materiálu by na dvou strážních stanovištích byly 

umístěny přenosné automobilové váhy doplněné na určených skladových místech PC 

technikou s rozšířeným ACS softwarem. 

Kabelové lávky by byly zajištěny kamerovým systémem s odpovídajícím 

softwarem pro detekci narušení. V podzemních kolektorech, rozvodnách a venkovních 

skladech by byly provedeny mechanické úpravy perimetrické a obvodové části ochrany 

a doplněny o elektronickou část; tato by byla využita i pro zabezpečení ústředního skladu. 

Dispečerské pracoviště SBS by bylo rozšířeno o hardwarové i softwarové prvky 

monitorovacího systému. 

V návrhu fyzické ostrahy jsou zohledněny úpravy počtu stacionárních stanovišť.  

Pro řešení nestandardních situací je v návrhu navýšen počet strážných mobilních 

a pochůzkových hlídek, jejich vybavení by bylo doplněno o optické sledovací, 

komunikační a obranné prvky. Z hlediska náročnosti úkolů by bylo diferencováno 

i ocenění pracovních pozic. 

Příloha 12 podrobně uvádí navrhované prvky, Tabulka 22 jejich shrnutí. 
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Tabulka 22 Sumarizace návrhu Varianty 2 [zdroj autor] 

 

10.3 Varianta 3 

V tomto návrhu bude vyváženost spíše kloněna ke kvantifikaci fyzické ostrahy 

s vhodným doplněním její činnosti o prvky technické ochrany. 

Mechanický zábranný systém navrhuji doplnit v hlavním areálu na kritických 

místech a doplnil bych jej na vytipovaných místech o přenositelný optoelektronický 

systém. 

Na vhodných místech hlavního areálu a objektech Bartovického seřadiště, 

struskové hospodářství a ČOV Lučiny bych umístil přenosné prvky kamerového systému. 

Ve všech částech bych ve vytipovaných částech umístil i kvalitní osvětlení. 

Vstupní systém bych rozšířil o automobilové váhy na dvou stacionárních 

stanovištích a doplnil na výdejních místech prvky ACS s rozšířeným softwarem evidence 

materiálu. 

Pro kabelové lávky bych navrhl umístit přenositelný PZTS s využitím optických 

kabelů. Podzemní kolektory a rozvodny by byly stavebně zabezpečeny. Pro venkovní 

sklady bych navrhl jejich koncentraci do nižšího počtu, vybudoval bych mechanické 

zabezpečení s podporou kamerovým a osvětlovacím systémem. Tato elektronická podpora 

by byla doplněna i na ústředním skladě. 

cena bez DPH (Kč)

MZS 7 944 000

PZTS 2 590 200

CCTV 1 473 600

osvětlení 729 461

ACS 2 654 000

kabelové lávky 3 038 000

podzemní kolektory 457 850

rozvodny 635 580

venkovní sklady 8 188 040

ústřední sklad 606 360

odstavná parkoviště 4 845 870

ostatní dispečerské pracoviště 337 500

33 500 461

266 774 863

300 275 324

60 055 065

SUMARIZACE CENY VARIANTY 2

Prvky ochrany

CELKOVÁ CENA ZA 5 LET

CENA ZA 1 ROK

perimetrická ochrana

objektová ochrana

Technická ochrana celkem

Fyzická ostraha
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Na pracovišti dohledového centra SBS by byl rozšířen počet monitorovacích prvků 

s využitím softwarových aplikací ke kvalitní detekci narušení. 

Počet pracovníků fyzické ostrahy by byl vhodně rozšířen jak na stacionárních 

stanovištích, tak v mobilních a pochůzkových hlídkách pro kapacitní zvládnutí provozu na 

průchozích místech, i pro monitoring v areálech, vhodných reakcích v případě narušení 

v jednotlivých areálech a možnost kumulace pro zásah. Mobilní hlídky by byly doplněny 

o dvě terénní čtyřkolky pro preventivní činnost vyhledávání rizikových míst a represivní 

činnost. V tomto případě bych ponechal standardní ocenění těchto zaměstnanců vzhledem 

k rozmělnění činností a odpovědnosti. 

Jednotlivé prvky systému tohoto návrhu jsou uvedeny v Příloze 13, Tabulka 23 

uvádí jejich souhrn.  

Tabulka 23 Sumarizace návrhu Varianty 3 [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena bez DPH (Kč)

MZS 630 000

PZTS 1 562 400

CCTV 1 585 240

osvětlení 310 000

ACS 2 372 100

kabelové lávky 1 256 600

podzemní kolektory 436 000

rozvodny 325 900

venkovní sklady 7 498 760

ústřední sklad 377 560

odstavná parkoviště 500 000

ostatní dispečerské pracoviště 153 900

17 008 460

227 520 161

244 528 621

48 905 724

Prvky ochrany

SUMARIZACE CENY VARIANTY 3

CELKOVÁ CENA ZA 5 LET

CENA ZA 1 ROK

perimetrická ochrana

objektová ochrana

Technická ochrana celkem

Fyzická ostraha
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Tabulka 24 uvádí přehled cenové náročnosti jednotlivých variant. 

Tabulka 24 Cenový přehled jednotlivých variant [zdroj autor] 

 

10.4 Režimová ochrana 

Aby byly jednotlivé návrhy uceleny, navrhl bych pro všechny 3 varianty zamezení 

vjezdu osobních vozidel zaměstnanců pracujících v částech průmyslového areálu 

a vybudování vnějších odstavných parkovišť. Kvalita parkovišť je diferencovaná 

dle jednotlivých typů návrhů. 

Doporučil bych také přehodnotit režimová opatření jako celek, vytvořit přehlednou 

zjednodušenou hierarchickou strukturu veřejně přístupnou všem osobám pracujícím 

či vstupujícím do areálu.  

10.5 Efektivita fyzické ostrahy 

Pro činnost fyzické ostrahy není důležité pouze rozdělení úkolů a jejich kontrola, 

ale i využití manažerských dovedností k vhodné motivaci zaměstnanců SBS. 

 

varianta 1 varianta 2 varianta 3
cena bez DPH 

(Kč)

cena bez DPH 

(Kč)

cena bez DPH 

(Kč)

Technická ochrana

perimetr-MZS 72 650 000 7 944 000 630 000

perimetr-PZTS 11 574 700 2 590 200 1 562 400

perimetr-CCTV 2 808 480 1 473 600 1 585 240

perimetr-světlo 1 798 713 729 461 310 000

perimetr-ACS 5 309 813 2 654 000 2 372 100

kabelové lávky 3 838 000 3 038 000 1 256 600

koridory 1 335 600 457 850 436 000

rozvodny 752 780 635 580 325 900

venkovní sklady 34 007 584 8 188 040 7 498 760

ústřední sklad 4 492 552 606 360 377 560

parkoviště 17 163 828 4 845 870 500 000

dispečink 409 170 337 500 153 900

Celkem 156 141 220 33 500 461 17 008 460

Fyzická ostraha 316 217 292 266 774 863 227 520 161

CELKEM za 5 let 472 358 512 300 275 324 244 528 621

Cena za 1 rok 94 471 702 60 055 065 48 905 724

Přehled prvků fyzické ochrany jednotlivých variant návrhu

Prvky ochrany
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Jako nejdůležitější motivační faktory lze uvést: 

 mzdy a prémie 

 zvýšení kvalifikace 

 sociální aktivity organizace 

 charakter práce 

 technické vybavení 

 kultura pracovního prostředí 

 vztahy na pracovišti 

 pochvaly od nadřízených 

 dostatečný rozsah pravomocí 

 pracovní doba 

 jistota zaměstnání 

 zpětná vazba [3] 

Pro zkvalitnění informačního a komunikačního servisu je nezbytné, aby informace 

byly systémové, ucelené, jednoduché, pravdivé, časově a místně cílené a strukturovaně 

sdílené, a aby při zadávání úkolů byla využívána metoda SMART (specifikace, 

měřitelnost, přijatelnost, určení odpovědnosti a času plnění a splnění úkolu).  

Pro zkvalitnění činností i dovedností zaměstnanců SBS by měl být vytvořen 

ucelený systém školení se zaměřením nejen na opakování známých informací, ale i 

praktické procvičování standardních i netypických situací a k odstranění stereotypu při 

výkonu činností. 

Pro nestandardní situace by mělo být na dispečerském pracovišti vytvořeno 

režimové opatření obsahující například „krabicovou“ formou postupy pro řešení těchto 

situací a s uvedením seznamu pomůcek, techniky a odpovědných osob. 

Nezbytným, ale značně opomíjeným, prvkem činnosti fyzické ostrahy je kvalitní 

analyzování stavu, audit, případně penetrační zkoušky. Doporučuji mimo pravidelné 

kontroly a analýzy stavu i vyhodnocování formou externích subjektů - auditů. 
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11 Výběr vhodné varianty 

Výběr nejvhodnějšího návrhu byl proveden metodou Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Jednou z nesporných výhod této metody je minimalizace subjektivity posuzujícího. 

Její řešení spočívá v párovém srovnávání, v případě metody AHP je nutné brát v úvahu 

všechny prvky ovlivňující výsledek analýzy, vzájemné vazby a intenzity, s jakou na sebe 

jednotlivé prvky vzájemně působí. Rozhodování lze znázornit jako hierarchickou strukturu 

(Obrázek 13) o lineární posloupnosti obsahující s-úrovní, kdy každá úroveň 

zahrnuje několik prvků. [20, 22]  

 

Obrázek 13 Hierarchická struktura metody AHP [zdroj autor, 24] 

1. úroveň – cílový návrh  

2. úroveň – jednotlivá kritéria vyhodnocování  

3. úroveň – posuzované varianty návrhů 

Při párovém srovnávání na jednotlivých úrovních hierarchie je kvantifikována míra 

preference (Tabulka 25). 

Tabulka 25 Slovní vyjádření preferencí při párovém srovnávání [zdroj autor, 19] 

 

Cílový návrh s 1

Kritérium Kritérium Kritérium Kritérium Kritérium

K1 K2 K3 K4 K5

náklady
náročnost 

realizace

efektivita 

zabezpečení

možnost 

rozšíření 

systému

náročnost 

servisu a 

údržby s 2

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
s 3

číselné slovní

1 první kritérium je stejně významné jako druhé

3 první kritérium je slabě významnější než druhé

5 první kritérium je silně významnější než druhé

7 první kritérium je velmi silně významnější než druhé

9 první kritérium je absolutně významnější než druhé

Vyjádření preferencí
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V případě nejasnosti či neurčitosti lze použít i sudá čísla pro detailnější a jemnější 

rozlišení míry preference. Podobným způsobem, jako mezi kritérii při určování vah kritérií 

Saatyho metodou, lze určit vztahy mezi všemi komponentami na každé úrovni hierarchie. 

Při tříúrovňové hierarchii, tzn. jeden cíl, n kritérií a m variant, bude na druhé úrovni 

hierarchie jedna matice párového srovnávání o rozměrech n × n. Na třetí úrovni 

bude n matic o rozměrech m × m. Za pomoci propočtů dle Saatyho metody pro výpočet 

vah kritérií si v těchto maticích jednotlivé varianty „přerozdělují“ hodnotu váhy 

konkrétního kritéria. [19] 

Získané hodnoty se nazývají preferenční indexy variant z hlediska všech kritérií 

a po jejich sečtení získám hodnocení varianty z hlediska všech kritérií. 

V prvním kroku jsem porovnal mezi sebou jednotlivá kritéria, čímž jsem získal 

váhy. 

Určená kritéria v souladu s cílem práce: 

K1 náklady 

K2 náročnost realizace 

K3 efektivita zabezpečení 

K4 možnost rozšíření systému 

K5 náročnost servisu a údržby 

Při použití Saatyho metody pro porovnání jednotlivých kritérií jsem sestavil matici 

(Tabulka 26) dle podmínek pro tvorbu této matice použitím vzorců 3 - 7: 

 na diagonále budou jedničky 𝑆𝑖𝑗 = 1 (3) 

 v případě preference i před j je Sij z intervalu ⟨0; 9⟩, pak S𝑗𝑖 =  
1

𝑆𝑖𝑗
  (4) 

 vypočte se: 

 geometrický součin každého řádku 𝑆𝑖 =  ∏ 𝑆𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1  (5) 

 geometrický průměr každého řádku 𝐺𝑀𝑖 =  √𝑆𝑖
𝑘

 (6) 

 vážený geometrický průměr každého řádku 𝑊𝐺𝑀𝑖 =  
𝐺𝑀𝑖

∑ 𝐺𝑀𝑖
𝑘
𝑖=1

 (7) 
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Tabulka 26 Matice kritérií dle Saatyho metody [zdroj autor] 

 

Poté jsem vzájemně porovnával jednotlivé varianty dle stanovených kritérií. Každé 

kritérium mělo určenu svou váhu a ta byla následně rozdělena mezi jednotlivé varianty 

dle vzorce 8:  

𝑉𝑖
𝑥 =

𝑊𝐺𝑀𝑥

𝑊𝐺𝑀𝑖
 (8) 

Tabulka 27  uvádí výsledek pro jednotlivá kritéria i Obrázek 14 jejich grafické 

vyjádření. Konzistence všech matic byla ověřena softwarovou aplikací MatLab. 

Tabulka 27 Výpočet vah kritérií dle metody AHP [zdroj autor] 

 

K1 K2 K3 K4 K5 GM WGM

K1 náklady 1,00 5,00 3,00 3,00 7,00 3,159818 0,458795

K2 náročnost realizace 0,20 1,00 0,33 0,20 0,33 0,338504 0,049150

K3 efektivita zabezpečení 0,33 3,00 1,00 3,00 5,00 1,718772 0,249560

K4 možnost rozšíření systému 0,33 5,00 0,33 1,00 5,00 1,226703 0,178113

K5 náročnost servisu a údržby 0,14 3,00 0,20 0,20 1,00 0,443421 0,064383

6,887219 1,000000

kritérium

náklady V1 V2 V3 GM WGM V

Varianta 1 1,00 0,17 0,17 0,302853 0,075065 0,034440

Varianta 2 6,00 1,00 0,50 1,442250 0,357476 0,164008

Varianta 3 6,00 2,00 1,00 2,289428 0,567458 0,260347

4,034531 1,000000 0,458795

náročnost realizace V1 V2 V3 GM WGM V

Varianta 1 1,00 0,50 0,33 0,550321 0,163424 0,008032

Varianta 2 2,00 1,00 0,50 1,000000 0,296961 0,014596

Varianta 3 3,00 2,00 1,00 1,817121 0,539615 0,026522

3,367442 1,000000 0,049150

efektivita zabezpečení V1 V2 V3 GM WGM V

Varianta 1 1,00 5,00 9,00 3,556893 0,728257 0,181744

Varianta 2 0,20 1,00 6,00 1,062659 0,217574 0,054298

Varianta 3 0,11 0,17 1,00 0,264567 0,054169 0,013518

4,884119 1,000000 0,249560

možnost rozšíření systému V1 V2 V3 GM WGM V

Varianta 1 1,00 0,20 0,50 0,464159 0,105638 0,018816

Varianta 2 5,00 1,00 7,00 3,271066 0,744463 0,132599

Varianta 3 2,00 0,14 1,00 0,658634 0,149899 0,026699

4,393859 1,000000 0,178113

náročnost servisu a údržbyV1 V2 V3 GM WGM V

Varianta 1 1,00 3,00 0,33 1,000000 0,296961 0,019119

Varianta 2 0,33 1,00 0,50 0,550321 0,163424 0,010522

Varianta 3 3,00 2,00 1,00 1,817121 0,539615 0,034742

3,367442 1,000000 0,064383
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Obrázek 14 Grafy vah kritérií [zdroj autor] 

Na závěr jsem si uspořádal všechny varianty s uvedením vah jednotlivých kritérií 

(Tabulka 28), které jsem sečetl. Varianta s nejvyšším součtem vah kritérií byla vybrána 

jako nejvhodnější návrh. 

Tabulka 28 Posuzované varianty dle vah kritérií [zdroj autor] 

 

K1 K2 K3 K4 K5 součet pořadí

Varianta 1 0,034440 0,008032 0,181744 0,018816 0,019119 0,262150 3.

Varianta 2 0,164008 0,014596 0,054298 0,132599 0,010522 0,376022 1.

Varianta 3 0,260347 0,026522 0,013518 0,026699 0,034742 0,361828 2.
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12 Popis vybrané varianty 

Metodou AHP byl vybrán jako nejvhodnější návrh č. 2. Tato varianta, stejně jako 

ostatní dvě, počítá s přenesením finančního zajištění řešení technické ochrany včetně 

případného rozšiřování systému a servisních prací na poskytovatele SBS s postupným 

měsíčním splácením v pětiletém horizontu. 

12.1 Mechanický zábranný systém 

Pro hlavní areál a pracoviště struskového hospodářství by byly použity prvky 

oplocení Nylofor (Obrázek 15) s žiletkovou nástavbou na vytipovaných místech. 

 

Obrázek 15 Oplocení Nylofor [zdroj autor] 

12.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

V hlavním areálu by byla vybudována optická síť podél celého perimetru, 

na vybraných místech by byl umístěn systém optického vlákna pro detekci narušení. 

Schéma tohoto systému je uvedeno v Příloze 1. 

Perimetrická část objektu ČOV Lučiny by byla zabezpečena infrazávorami 

(Obrázek 16) s připojením na dohledové pracoviště přes podnikovou datovou síť.  

 

Obrázek 16 Infrazávora [zdroj autor] 
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I zde by po celém obvodu byla implementována optická síť. Schématické 

znázornění zabezpečení je zakresleno v Příloze 3. 

12.3 Kamerový systém 

Ve všech částech průmyslového areálu by byl doplněn stávající kamerový systém 

o další prvky. Na pracovištích ČOV Lučiny, garáží a důlních výztuží by byly využity 

pevné kamery (Obrázek 17).  

 

Obrázek 17 Pevná kamera HikVision [zdroj 13] 

V ostatních částech průmyslového areálu by byly použity IP otočné kamery 

(Obrázek 18) s možností jejich přemístění.  

 

Obrázek 18 Otočná kamera HikVision [zdroj 13] 

Tyto by přenášely aktuální situaci po optickém vláknu, nebo po stávajících 

komunikačních cestách. Tam, kde by to bylo možné, by byl CCTV softwarově propojen 

s PZTS. Na dohledovém pracovišti by byly zpracovávány vhodným softwarem pro detekci 

narušení (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 Využití softwaru při detekci narušení [zdroj autor] 
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12.4 Osvětlení 

Pro kvalitní monitorování perimetrické části jednotlivých areálů strážnými a CCTV 

by bylo vyměněno stávající výbojkové osvětlení LED reflektory (Obrázek 20). 

 

Obrázek 20 LED reflektor [zdroj 33] 

12.5 Vstupní a evidenční systém 

Pro zkvalitnění evidence materiálu a minimalizaci lidského faktoru při této činnosti 

by byl na výdejní místa instalován PC s hardwarovými prvky pro záznam majetku 

a softwarem pro systémovou evidenci. Na dvou vybraných stacionárních pracovištích 

by byly umístěny mobilní automobilové váhy (Obrázek 21), vždy po dvou na každém 

pracovišti na vjezdové a výjezdové straně. 

 

Obrázek 21 Mobilní automobilová váha [zdroj 24] 

Evidenční systém by byl propojen s vážním pracovištěm a k dispozici pracovníkům 

skladového hospodářství. 

12.6 Významné objekty 

Z vyhodnocení metodou CARVER jsem zjistil, že mezi nejdůležitější objekty 

kritického významu patří především skladová místa a objekty energetická místa různého 

charakteru. 
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12.6.1 Kabelové lávky 

Nejzranitelnější objekt kritického významu je již částečně zabezpečen optickým 

kabelem. Nedostatkem tohoto zabezpečení vzhledem k charakteru umístění jsou časté 

falešné poplachy. Pro zbývající nezabezpečenou část navrhuji vybudovat souvislý 

kamerový systém s detekcí narušení. Schéma je uvedeno v Příloze 2. 

12.6.2 Podzemní kolektory 

Mimo nadzemní rozvody elektrické energie jsou v areálu i podzemní kolektory 

s 90 vstupy. Jednotlivé vstupy by byly osazeny novými bezpečnostními dveřmi 

a na vytipovaná místa v podzemní části by byly umístěny PZTS s detektory pohybu 

s přenosem signálu GSM modulem na dispečerské pracoviště. Schéma PZTS je uvedeno 

v Příloze 4. 

12.6.3 Rozvodny 

Jako další kritické objekty se jeví rozvodny elektrického proudu. Jsou to budovy 

různě rozmístěné v areálu. V tomto případě navrhuji provést stavební úpravy zazděním 

okenních otvorů. Do místností umístit jednoduchý PZTS s duálními detektory pohybu 

a magnetickým čidlem a připojením na dohledové centrum. Schématické znázornění je 

uvedeno v Příloze 5. 

12.6.4 Sklady 

Venkovní sklady nejsou žádným způsobem zabezpečeny mechanickým zábranným 

systémem. Navrhl jsem všechny 4 objekty oplotit prvky typu Nylofor s žiletkovou 

nástavbou. Společně s ústředním skladem, který je oplocen, jsem do všech těchto objektů 

navrhl umístit kamerový systém s detekcí pohybu podpořený LED osvětlením. Jelikož 

ve venkovních skladech jsou hutní výrobky větších rozměrů, je toto zabezpečení 

dostatečné, ve vnitřních prostorech ústředního skladu je již dostatečný poplachový 

zabezpečovací systém. 
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12.6.5 Dispečerské pracoviště 

Dohledové centrum navrhuji ponechat bez stavebních úprav, ale z důvodu rozšíření 

kamerového systému bych navrhl doplnit toto pracoviště o dostatečné množství 

velkorozměrových TV monitorů pro dohled nad kamerovým systémem s tím, že 

na každém monitoru by bylo maximálně 16 obrazů jednotlivých kamer. 

12.6.6 Odstavná parkoviště 

Jako jedno z režimových opatření jsem navrhl nevpouštět do areálu soukromá 

osobní motorová vozidla a vybudovat na 2 místech v blízkosti areálu odstavná parkoviště. 

Tato by byla oplocena, dostatečně osvětlena a sledována kamerovým systémem. 

12.7 Fyzická ostraha 

Z důvodu minimalizace vjezdů osobních vozidel bych zredukoval počet nezbytných 

strážných na stacionárních stanovištích i počet samotných strážnic. Činnost strážných by 

byla zaměřena na důslednější kontroly vjezdů a výjezdů vozidel přepravujících materiál 

i s použitím instalované techniky pro evidenci materiálu, která minimalizuje chybovost 

lidského faktoru. 

Mobilní a pochůzkové hlídky by byly vybaveny nezbytnou výstrojí a výzbrojí 

(Obrázek 22) pro efektivní činnost i zaznamenávání vzniklých situací. Tyto záznamy by 

sloužily nejen pro vyhodnocování jejich působení, ale i pro konání orgánů činných 

v trestním řízení při zjištění a odhalení protiprávní činnosti. 

 

Obrázek 22 Návrh vybavení mobilních a pochůzkových hlídek [zdroj autor, 12, 17] 
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Koordinaci těchto hlídek by řídil dispečer z dispečerského pracoviště, který by 

prostřednictvím mobilního komunikátoru sledoval jejich pohyb a zároveň předával 

nezbytné informace využitím vhodných aplikací. 

Samotní strážní by předávali nezbytné informace nejen pro analýzu aktuálního 

stavu, ale i pro následné analýzy stavu a vyhodnocení efektivity jejich činnosti a vhodného  

zaměření v dalším období. 

Z dlouhodobého hlediska lze při uplatňování metody Demingova cyklu 

(Obrázek 23) PDCA (Plan – Do – Check – Act) nejen identifikovat a hodnotit rizika, ale 

v průběhu procesu zavádění příslušných opatření i vhodně reagovat na zjištěné odchylky 

a změny, které se vyskytnou při reakci na zavedená opatření. [40] 

 

Obrázek 23 Demingův cyklus [zdroj autor, 39] 

Na strážních stanovištích by strážní mimo svou standardní kontrolní a evidenční 

činnost prováděli: 

 výdej osobních ochranných pracovních pomůcek návštěvám a řidičům vjíždějících 

vozidel, 

 zajištění doprovodu pro návštěvy, 

 přebírání poštovních zásilek, 

 poskytování první pomoci. 
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Strážní mobilních a pochůzkových hlídek by prováděli: 

 doprovod a přepravu návštěv, 

 distribuci poštovních zásilek v rámci areálu, 

 preventivní kontroly se zaměřením na požární, ekologické a bezpečnostní nedostatky, 

 namátkové kontroly při nakládání materiálu, 

 odečty měřicích přístrojů dle požadavků zákazníka. 

Tyto činnosti by koordinovali strážní na dispečerském pracovišti. 

Pro vhodnou pracovní motivaci by strážní dle náročnosti činností byli odměňováni 

nejen pravidelnou diferencovanou mzdou, ale i v závislosti na pracovních nadstandardních 

výsledcích dalšími motivačními faktory uvedenými v Kapitole 10.5.  
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13 Závěr 

Mnohdy opomíjená oblast průmyslové bezpečnosti spjatá především 

s nedostatečným pochopením účelu fyzické ostrahy je příliš rozsáhlým tématem pro řešení 

jedním autorem, či jedním dílem. Předpokladem pro zvýšení významu je především široká 

diskuse odborníků z praxe, důkladné teoretické znalosti a v neposlední řadě i politická 

angažovanost k podpoře bezpečnosti. Z důvodu mé pracovní činnosti v oboru fyzické 

bezpečnosti jsem si vybral toto téma k prvotnímu kroku identifikace nedostatků a nalezení 

možných řešení a alternativ pro zvýšení významu činnosti fyzické ostrahy. 

V první části své práce jsem se věnoval vysvětlení pojmů z oblasti fyzické ochrany, 

zaměřil jsem se na význam a možnou kontinuitu jednotlivých částí celku a zmínil jsem 

právní předpisy a normy týkající se popisovaného tématu. Při analýze stavu jsem 

vhodnými metodami identifikoval nedostatky a rizika při zabezpečení průmyslového 

areálu a s použitím novější vědecké metody CARVER i vybral objekty kritického 

významu. S použitím dalších metod a postupů jsem odhalil nejdůležitější nedostatky pro 

řešení této práce. 

V prakticky zaměřené části jsem navrhl tři možné varianty s různým stupněm 

technického zabezpečení s vhodným efektivním doplněním strážní službou. Nedílnou 

součástí všech tři variant jsou i režimová opatření celku a možné postupy a doporučení 

k zvýšení přidané hodnoty práce fyzické ostrahy. Tyto varianty jsem aplikací metody AHP 

posoudil z hlediska pěti důležitých kritérií pro nejvhodnější výběr především z hlediska 

praktických požadavků v soukromém sektoru. Metoda se mi jevila jako vhodná z důvodu 

minimalizace subjektivity jediné posuzovatele variant. Aplikací metody byla jako 

nevhodnější vybrána Varianta 2. Tato varianta byla následně podrobněji popsána 

k uvědomění si možných výhod. 

Cílem práce bylo především identifikování, zefektivnění činností a nalezení dalších 

možností, které může fyzická ostraha poskytovat při svém výkonu. Dle mého názoru byl 

cíl práce splněn a dalším přínosem této práce může být oslovení zainteresovaných lidí 

v oboru fyzické ochrany pro zvyšování kvality nabízených služeb komerční bezpečnosti. 
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1 
 

ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. Diplomová práce. 

Příloha 7 

 

Obrázek 25 Ishikawův diagram pro strukturální riziko fyzické ochrany [zdroj autor] 
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Obrázek 26 Ishikawův diagram pro procesní riziko fyzické ochrany [zdroj autor] 
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Tabulka 29 Detailní hodnocení hrozeb fyzické ochrany dle metody FMEA pro strukturální hlediska 

[zdroj autor] 

 

 

Tabulka 30 Detailní hodnocení hrozeb fyzické ochrany dle metody FMEA pro procesní hlediska [zdroj 

autor] 

 

číslo událost/hrozba N P H R
kumulativní 

četnost

relativní 

kumulativní 

četnost
1 krádež strategického materiálu 5 5 4 100 100 19%

2 absence PZTS 5 3 4 60 160 30%

3 umístění materiálu 3 5 4 60 220 41%

4 selhání lidského faktoru 4 3 4 48 268 50%

5 poškození technických prvků 4 3 4 48 316 59%

6 absence oplocení 3 4 3 36 352 66%

7 technický stav oplocení 3 3 4 36 388 73%

8 nedostatečný stav PZTS 2 3 5 30 418 78%

9 použitý typ vstupních prvků 2 3 4 24 442 83%

10 absence CCTV 2 3 4 24 466 87%

11 absence osvětlení 2 3 3 18 484 91%

12 výpadek elektrické energie 3 2 3 18 502 94%

13 použitý typ oplocení 2 2 4 16 518 97%

14 vstup na střechu 2 1 4 8 526 99%

15 špatné klimatické podmínky 2 1 4 8 534 100%

FMEA Strukturální hledisko

číslo událost N P H R
kumulativní 

četnost

relativní 

kumulativní 

četnost
1 krádež 5 5 4 100 100 17%

2 nedostatečné vyhodnocování aktuálních bezpečnostních incidentů 4 4 4 64 164 27%

3 nedostatečná kontrola dodržování opatření 4 3 5 60 224 37%

4 spolupráce s pachateli 5 2 5 50 274 46%

5 úmyslné selhání lidského činitele 4 2 5 40 314 52%

6 neprověřenost zaměstnanců SBS 4 2 5 40 354 59%

7 nedostatečná komunikace 4 5 2 40 394 66%

8 nedostatečné analýzy aktuálního stavu 3 3 4 36 430 72%

9 nedostatečná kontrola činnosti SBS 3 3 4 36 466 78%

10 nedostatečná školení zaměstnanců 2 3 4 24 490 82%

11 nedbalost 2 3 4 24 514 86%

12 absence periodických analýz stavu 2 2 5 20 534 89%

13 sabotáž 4 1 4 16 550 92%

14 vnesení nebezpečných předmětů 4 1 4 16 566 94%

15 neprověřenost zaměstnanců externích firem 2 1 5 10 576 96%

16 neoprávněný vstup 1 3 3 9 585 97%

17 nedostatečná dokumentace režimových opatření 2 1 4 8 593 99%

18 úmyslné zneužití vstupních dokladů 4 2 1 8 601 100%

FMEA Procesní hledisko
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Tabulka 31 Detailní hodnocení hrozeb fyzické ochrany dle metody CARVER pro strukturální hlediska 

[zdroj autor] 

 

Tabulka 32 Detailní hodnocení hrozeb fyzické ochrany dle metody CARVER pro procesní hlediska 

[zdroj autor] 

 

 

číslo událost/hrozba C A R V E R SUMA
kumulativní 

četnost

relativní 

kumulativní 

četnost
1 krádež strategického materiálu 5 4 4 5 5 4 27 27 10%

2 absence PZTS 4 4 4 5 5 3 25 52 19%

3 umístění materiálu 4 4 4 4 4 4 24 76 27%

4 selhání lidského faktoru 4 4 4 4 4 4 24 100 36%

5 absence oplocení 4 5 4 4 3 3 23 123 44%

6 poškození technických prvků 4 3 3 3 5 4 22 145 52%

7 technický stav oplocení 3 4 3 3 3 3 19 164 59%

8 nedostatečný stav PZTS 3 3 3 3 3 3 18 182 65%

9 použitý typ vstupních prvků 2 3 3 3 3 3 17 199 71%

10 absence CCTV 3 4 2 3 2 3 17 216 77%

11 absence osvětlení 2 4 2 3 3 3 17 233 83%

12 výpadek elektrické energie 2 3 2 3 2 2 14 247 88%

13 použitý typ oplocení 2 3 3 2 2 2 14 261 93%

14 vstup na střechu 2 3 2 2 2 1 12 273 98%

15 špatné klimatické podmínky 1 2 1 1 1 1 7 280 100%

CARVER Strukturální hledisko

číslo událost C A R V E R SUMA
kumulativní 

četnost

relativní 

kumulativní 

četnost

1 krádež 5 4 5 5 5 4 28 28 8%

2
nedostatečné vyhodnocování aktuálních 

bezpečnostních incidentů
5 4 5 4 5 4 27 55 16%

3 spolupráce s pachateli 5 4 4 4 4 5 26 81 24%

4 úmyslné selhání lidského činitele 5 4 4 4 5 4 26 107 32%

5 nedostatečná kontrola dodržování opatření 5 4 4 4 4 4 25 132 39%

6 neprověřenost zaměstnanců SBS 4 3 3 3 5 4 22 154 46%

7 nedostatečná kontrola činnosti SBS 4 3 3 4 3 3 20 174 52%

8 sabotáž 4 2 2 4 4 4 20 194 58%

9 nedostatečná komunikace 4 3 3 3 4 3 20 214 64%

10 nedostatečné analýzy aktuálního stavu 4 3 2 3 3 3 18 232 69%

11 vnesení nebezpečných předmětů 3 2 2 3 3 2 15 247 74%

12 nedbalost 3 2 2 3 2 3 15 262 78%

13 nedostatečná školení zaměstnanců 3 3 2 3 2 1 14 276 82%

14 absence periodických analýz stavu 2 2 2 3 2 2 13 289 86%

15 neoprávněný vstup 3 2 2 2 2 2 13 302 90%

16 neprověřenost zaměstnanců externích firem 3 2 2 2 1 2 12 314 93%

17
nedostatečná dokumentace režimových 

opatření
2 2 2 2 1 2 11 325 97%

18 úmyslné zneužití vstupních dokladů 2 2 1 2 2 2 11 336 100%

CARVER Procesní hledisko
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Tabulka 33 Detailní hodnocení hrozeb fyzické ochrany dle Kittsovy bodové metody pro strukturální 

hlediska [zdroj autor] 

 

Tabulka 34 Detailní hodnocení hrozeb fyzické ochrany dle Kittsovy bodové metody pro procesní 

hlediska [zdroj autor] 

 

 

položka č. A B C D E suma K pořadí

1. krádež strategického materiálu 5 9 7 3 9 33 9,4 1.

3. umístění materiálu 1 8 8 7 8 32 8,2 2.

4. selhání lidského faktoru 3 8 7 3 9 30 8,2 3.

2. absence PZTS 1 9 6 4 9 29 7,8 4.

5. poškození technických prvků 3 8 5 4 7 27 7,6 5.

6. absence oplocení 1 7 9 6 6 29 7,4 6.

8. nedostatečný stav PZTS 1 8 6 6 6 27 7,2 7.

7. technický stav oplocení 1 6 6 6 5 24 6,2 8.

10. absence CCTV 1 7 6 3 6 23 6,2 9.

9. použitý typ vstupních prvků 1 6 5 4 5 21 5,6 10.

11. absence osvětlení 1 5 5 8 2 21 5,4 11.

12. výpadek elektrické energie 1 7 3 3 2 16 4,8 12.

13. použitý typ oplocení 1 5 6 4 2 18 4,8 13.

14. vstup na střechu 1 5 5 1 1 13 3,8 14.

15. špatné klimatické podmínky 1 3 3 3 1 11 3,0 15.

Kittsova bodová metoda Strukturální hledisko fyzické ochrany

položka č. A B C D E suma K pořadí

1. krádež 5 9 7 7 9 37 10,2 1.

3.
nedostatečná kontrola dodržování 

opatření
3 7 8 4 8 30 8,0 2.

2.
nedostatečné vyhodnocování aktuálních 

bezpečnostních incidentů
3 8 6 3 8 28 7,8 3.

4. spolupráce s pachateli 2 8 8 2 9 29 7,8 4.

5. úmyslné selhání lidského činitele 3 7 6 6 7 29 7,8 5.

6. neprověřenost zaměstnanců SBS 3 7 7 4 7 28 7,6 6.

7. nedostatečná komunikace 3 7 5 7 6 28 7,6 7.

8. nedostatečné analýzy aktuálního stavu 2 7 6 4 6 25 6,8 8.

11. nedbalost 3 7 6 2 6 24 6,8 9.

9. nedostatečná kontrola činnosti SBS 2 6 6 5 6 25 6,6 10.

13. sabotáž 4 6 6 1 5 22 6,4 11.

14. vnesení nebezpečných předmětů 3 6 5 1 4 19 5,6 12.

10. nedostatečná školení zaměstnanců 1 5 6 4 4 20 5,2 13.

12. absence periodických analýz stavu 1 6 5 2 5 19 5,2 14.

15.
neprověřenost zaměstnanců externích 

firem
1 4 4 4 2 15 4,0 15.

16. neoprávněný vstup 1 2 1 9 2 15 3,6 16.

18. úmyslné zneužití vstupních dokladů 1 3 2 3 2 11 3,0 17.

17.
nedostatečná dokumentace režimových 

opatření
2 1 6 1 1 11 2,8 18.

Kittsova bodová metoda Procesní hledisko fyzické ochrany
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Tabulka 35 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 1 - MZS, PZTS [zdroj autor, 2, 13, 15, 32] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Securifor 3D panel s příslušenstvím 12 000 3 050 36 600 000

podhrabová překážka 12 000 160 1 920 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 12 000 130 1 560 000

práce 21 600 200 4 320 000

CELKEM 44 400 000

Securifor 3D panel s příslušenstvím 3 000 3 050 9 150 000

podhrabová překážka 3 000 160 480 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 3 000 130 390 000

práce 7 000 200 1 400 000

CELKEM 11 420 000

Securifor 3D panel s příslušenstvím 3 500 3 050 10 675 000

podhrabová překážka 3 500 160 560 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 3 500 130 455 000

práce 7 200 200 1 440 000

CELKEM 13 130 000

Securifor 3D panel s příslušenstvím 1 000 3 050 3 050 000

podhrabová překážka 1 000 160 160 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 1 000 130 130 000

práce 1 800 200 360 000

CELKEM 3 700 000

72 650 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Fiber SenSys FD525 30 114 000 3 420 000

Switch Cisco SG300-28PP 15 18 400 276 000

optický kabel 12 000 7 84 000

ústředna 15 9 800 147 000

montážní materiál 1 140 000 140 000

práce 1 500 1 200 1 800 000

CELKEM 5 867 000

Fiber SenSys FD525 8 114 000 912 000

Switch Cisco SG300-28PP 4 18 400 73 600

optický kabel 3 000 7 21 000

ústředna 8 9 800 78 400

montážní materiál 1 36 000 36 000

práce 500 1 200 600 000

CELKEM 1 721 000

Fiber SenSys FD525 9 114 000 1 026 000

Switch Cisco SG300-28PP 5 18 400 92 000

optický kabel 3 400 7 23 800

ústředna 9 9 800 88 200

montážní materiál 1 42 000 42 000

práce 600 1 200 720 000

CELKEM 1 992 000

Fiber SenSys FD525 8 114 000 912 000

Switch Cisco SG300-28PP 4 18 400 73 600

optický kabel 2 900 7 20 300

ústředna 4 9 800 39 200

montážní materiál 1 32 000 32 000

práce 400 1 200 480 000

CELKEM 1 557 100

Fiber SenSys FD525 2 114 000 228 000

Switch Cisco SG300-28PP 2 18 400 36 800

optický kabel 1 000 7 7 000

ústředna 1 9 800 9 800

montážní materiál 1 12 000 12 000

práce 120 1 200 144 000

CELKEM 437 600

11 574 700CELKEM

CELKEM

ČOV Lučina

MZS

PZTS

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

ČOV Lučina

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

garáže, důlní 

výztuže
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 36 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 1 - CCTV, osvětlení, ACS [zdroj autor, 13, 23, 24, 33] 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 72 21 420 1 542 240

kabeláž 3 600 6 21 600

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 72 000 72 000

práce 500 450 225 000

CELKEM 1 860 840

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 10 21 420 214 200

kabeláž 500 6 3 000

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 10 000 10 000

práce 150 450 67 500

CELKEM 294 700

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 4 21 420 85 680

kabeláž 30 6 180

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 4 000 4 000

práce 60 450 27 000

CELKEM 116 860

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 15 21 420 321 300

kabeláž 150 6 900

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 15 000 15 000

práce 180 450 81 000

CELKEM 418 200

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 4 21 420 85 680

kabeláž 200 6 1 200

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 4 000 4 000

práce 60 450 27 000

CELKEM 117 880

2 808 480

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

LED reflektor G21 200W 240 5 629 1 350 960

kabeláž 1 200 6 7 200

práce 240 200 48 000

CELKEM 1 406 160

LED reflektor G21 200W 26 5 629 146 354

kabeláž 130 6 780

práce 26 200 5 200

CELKEM 152 334

LED reflektor G21 200W 10 5 629 56 290

kabeláž 50 6 300

práce 10 200 2 000

CELKEM 58 590

LED reflektor G21 200W 23 5 629 129 467

kabeláž 115 6 690

práce 23 200 4 600

CELKEM 134 757

LED reflektor G21 200W 8 5 629 45 032

kabeláž 40 6 240

práce 8 200 1 600

CELKEM 46 872

1 798 713

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

PC s SW 42 19 800 831 600

server s SW 1 212 000 212 000

upgrade SW pevná stanoviště 15 4 500 67 500

Váha automobilová 3x18m do 60t zapuštěná 4 495 000 1 980 000

práce 600 700 420 000

5 309 813

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

garáže, důlní 

výztuže

osvětlení

ACS

CCTV

ČOV Lučina

CELKEM

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

garáže, důlní 

výztuže

ČOV Lučina

CELKEM

hlavní areál

CELKEM
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 37 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 1 - kabelové lávky, podzemní kolektory, rozvodny 

[zdroj autor, 13, 15, 32] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Fiber SenSys FD525 20 114 000 2 280 000

Switch Cisco SG300-28PP 10 18 400 184 000

optický kabel 8 000 7 56 000

ústředna 10 9 800 98 000

montážní materiál 1 20 000 20 000

práce 1 000 1 200 1 200 000

3 838 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS

MZS-uzavření 50 vstupů 50 5 000 250 000

MZS-práce 100 200 20 000

PZTS

ústředna Integra 24 s krytem 40 2 900 116 000

klávesnice s krytem VERSA-LCD-GR 40 1 200 48 000

akumulátor gelový CJ-12/18Ah 40 670 26 800

GSM komunikátor GSM-5 40 4 300 172 000

magnetické čidlo S-4 40 170 6 800

detektor duální PIR+MW venkovní GUARD 80 3 700 296 000

materiál 1 80 000 80 000

práce (montáže, nastavení, oživení) 800 400 320 000

1 335 600

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

MZS-uzavření 42 okenních otvorů 42 5 000 210 000

MZS-výměna bezpečnostních požárních dveří 7 8 800 61 600

MZS-práce 100 200 20 000

PZTS

ústředna Integra 32 s krytem 7 3 600 25 200

klávesnice s krytem VERSA-LCD-GR 7 1 200 8 400

akumulátor gelový CJ-12/18Ah 7 670 4 690

GSM komunikátor GSM-5 7 4 300 30 100

magnetické čidlo S-4 7 170 1 190

detektor duální PIR+MW venkovní GUARD 28 3 700 103 600

materiál 1 48 000 48 000

práce (montáže, nastavení, oživení) 600 400 240 000

752 780CELKEM

Kabelové lávky

Podzemní kolektory

Rozvodny

CELKEM

CELKEM
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 38 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 1 - venkovní sklady, Ústřední sklad [zdroj autor, 2, 

13, 15, 23, 32, 33] 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

Securifor 3D panel s příslušenstvím 8 000 3 050 24 400 000

podhrabová překážka 8 000 160 1 280 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 8 000 130 1 040 000

práce 14 400 200 2 880 000

PZTS

Fiber SenSys FD525 20 114 000 2 280 000

Switch Cisco SG300-28PP 10 18 400 184 000

optický kabel 8 000 7 56 000

ústředna 10 9 800 98 000

montážní materiál 1 20 000 20 000

práce 1 000 1 200 1 200 000

CCTV

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 16 21 420 342 720

kabeláž 800 6 4 800

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 16 000 16 000

práce 240 450 108 000

osvětlení

LED reflektor G21 200W 16 5 629 90 064

kabeláž 800 6 4 800

práce 16 200 3 200

34 007 584

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

Securifor 3D panel s příslušenstvím 1 000 3 050 3 050 000

podhrabová překážka 1 000 160 160 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 1 000 130 130 000

práce 1 800 200 360 000

PZTS

Fiber SenSys FD525 3 114 000 342 000

Switch Cisco SG300-28PP 2 18 400 36 800

optický kabel 1 000 7 7 000

ústředna 3 9 800 29 400

montážní materiál 1 3 000 3 000

práce 120 1 200 144 000

CCTV

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 6 21 420 128 520

kabeláž 300 6 1 800

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 0 0 0

optický kabel (připojen na PZTS) 0 0 0

montážní materiál 1 6 000 6 000

práce 100 450 45 000

osvětlení

LED reflektor G21 200W 8 5 629 45 032

kabeláž 400 6 2 400

práce 8 200 1 600

4 492 552CELKEM

CELKEM

Ústřední sklad

Venkovní sklady
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 39 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 1 - dispečerské pracoviště, odstavná parkoviště 

[zdroj autor, 2, 13, 23, 33] 

 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

DVR DS-7332HWI-SH 7 25 400 177 800

TV monitor 8 22 640 181 120

materiál (switch, kabeláž) 1 41 250 41 250

práce 20 450 9 000

409 170

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS

Securifor 3D panel s příslušenstvím 4 000 3 050 12 200 000

podhrabová překážka 4 000 160 640 000

žiletková nástavba s příslušenstvím 4 000 130 520 000

další materiál 1 150 000 150 000

práce 10 200 200 2 040 000

CCTV

kamer HikVision 2 Mb otočná s napájením 13 21 420 278 460

kabeláž 650 6 3 900

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 13 18 400 239 200

optický kabel (připojen na PZTS) 5 000 7 35 000

montážní materiál 1 13 000 13 000

práce 100 200 20 000

osvětlení

LED reflektor G21 200W 52 5 629 292 708

kabeláž 260 6 1 560

další materiál 1 700 000 700 000

práce 150 200 30 000

17 163 828CELKEM

Odstavná parkoviště osobních vozidel

CELKEM

Dispečerské pracoviště
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Příloha 12 

Tabulka 40 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 2 - MZS, PZTS, CCTV [zdroj autor, 2, 13, 23, 32] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Nylofor s příslušenstvím 3 400 1 250 4 250 000

podhrabová překážka 0 0 0

žiletková nástavba s příslušenstvím 3 400 130 442 000

práce 4 500 200 900 000

CELKEM 5 592 000

Nylofor s příslušenstvím 1 400 1 250 1 750 000

podhrabová překážka 0 0 0

žiletková nástavba s příslušenstvím 1 400 130 182 000

práce 2 100 200 420 000

CELKEM 2 352 000

7 944 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Fiber SenSys FD525 10 114 000 1 140 000

Switch Cisco SG300-28PP 10 18 400 184 000

optický kabel 12 000 7 84 000

ústředna s příslušenstvím 10 9 800 98 000

montážní materiál 1 120 000 120 000

práce 600 1 200 720 000

CELKEM 2 346 000

infrazávory 4 10 100 40 400

ústředna s příslušenstvím 1 50 500 50 500

optický kabel 900 7 6 300

montážní materiál 1 61 500 61 500

práce 190 450 85 500

CELKEM 244 200

2 590 200

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

kamer HikVision 2 Mb otočná 24 21 420 514 080

kabeláž 1 200 6 7 200

Switch Cisco SG300-28PP 24 18 400 441 600

montážní materiál 1 24 000 24 000

práce 150 450 67 500

CELKEM 540 300

kamer HikVision 2 Mb otočná 8 21 420 171 360

kabeláž 400 6 2 400

Switch Cisco SG300-28PP 8 18 400 147 200

optický kabel 1 500 7 10 500

montážní materiál 1 96 000 96 000

práce 350 450 157 500

CELKEM 584 960

kamer HikVision 2 Mb otočná 2 21 420 42 840

kabeláž 20 6 120

montážní materiál 1 16 000 16 000

práce 30 450 13 500

CELKEM 72 460

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 8 14 750 118 000

kabeláž 80 6 480

montážní materiál 1 8 000 8 000

práce 90 450 40 500

CELKEM 166 980

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 2 14 750 29 500

kabeláž 100 6 600

Switch Cisco SG300-28PP 2 18 400 36 800

montážní materiál 1 24 000 24 000

práce 40 450 18 000

CELKEM 108 900

1 473 600

MZS

PZTS

hlavní areál

struskové 

hospodářství

CELKEM

hlavní areál

ČOV Lučina

CELKEM

CCTV

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

garáže, důlní 

výztuže

ČOV Lučina

CELKEM
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 41 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 2 - osvětlení, ACS [zdroj autor, 24, 33] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

LED reflektor G21 200W 80 5 629 450 320

kabeláž 400 6 2 400

práce 80 200 16 000

CELKEM 468 720

LED reflektor G21 200W 14 5 629 78 806

kabeláž 70 6 420

práce 14 200 2 800

CELKEM 82 026

LED reflektor G21 200W 10 5 629 56 290

kabeláž 50 6 300

práce 10 200 2 000

CELKEM 58 590

LED reflektor G21 140W 23 3 645 83 835

kabeláž 115 6 690

práce 23 200 4 600

CELKEM 89 125

LED reflektor G21 140W 8 3 645 29 160

kabeláž 40 6 240

práce 8 200 1 600

CELKEM 31 000

729 461

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

areál PC s SW 10 19 800 198 000

server s SW 1 89 500 212 000

upgrade SW pevná stanoviště 12 4 500 54 000

Váha automobilová 3x18m do 60t nájezdová mobilní 4 530 000 2 120 000

práce 100 700 70 000

2 654 000

osvětlení

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

garáže, důlní 

výztuže

ČOV Lučina

CELKEM

ACS

CELKEM
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 42 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 2 - kabelové lávky, podzemní kolektory, rozvodny 

[zdroj autor, 13, 23] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

kamer HikVision 3 Mb venkovní kompaktní 60 4 300 258 000

Switch Cisco SG300-28PP 60 18 400 1 104 000

optický kabel 8 000 7 56 000

montážní materiál 1 180 000 180 000

práce 1 200 1 200 1 440 000

3 038 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS

MZS-úprava vstupů 90 3 000 270 000

MZS-práce 180 200 36 000

PZTS-flexi (křižovatky cest)

ústředna Integra 32 s krytem a příslušenstvím 5 3 400 17 000

klávesnice s krytem KLCDR-GR 5 1 200 6 000

akumulátor gelový CJ-12/18Ah 5 670 3 350

GSM komunikátor GSM-5 5 4 300 21 500

magnetické čidlo S-4 0 170 0

detektor duální PIR+MW venkovní GUARD 10 3 700 37 000

materiál 1 35 000 35 000

práce (montáže, nastavení, oživení) 80 400 32 000

457 850

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

MZS-uzavření 42 okenních otvorů 42 5 000 210 000

MZS-výměna bezpečnostních požárních dveří 7 8 800 61 600

MZS-práce 100 200 20 000

PZTS

ústředna Integra 32 s krytem a příslušenstvím 7 3 600 25 200

klávesnice s krytem KLCDR-GR 7 1 200 8 400

akumulátor gelový CJ-12/18Ah 7 670 4 690

GSM komunikátor GSM-5 7 4 300 30 100

magnetické čidlo S-4 7 170 1 190

detektor duální PIR+MW venkovní 14 2 600 36 400

materiál 1 38 000 38 000

práce (montáže, nastavení, oživení) 500 400 200 000

635 580

Kabelové lávky

CELKEM

CELKEM

CELKEM

Kolektory

Rozvodny



 

4 
 

 ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 43 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 2 - venkovní sklady, Ústřední sklad [zdroj autor, 2, 

13, 23, 33] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

Nylofor s příslušenstvím 3 400 1 250 4 250 000

podhrabová překážka 0 0 0

žiletková nástavba s příslušenstvím 3 400 130 442 000

práce 12 500 200 2 500 000

CCTV

kamer HikVision 2 Mb otočná 16 21 420 342 720

kabeláž 800 6 4 800

Switch Cisco SG300-28PP 8 18 400 147 200

optický kabel 9 000 7 63 000

montážní materiál 1 192 000 192 000

práce 400 450 180 000

osvětlení

LED reflektor G21 140W 16 3 645 58 320

kabeláž 800 6 4 800

práce 16 200 3 200

8 188 040

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

CCTV

kamer HikVision 2 Mb otočná 10 21 420 214 200

kabeláž 500 6 3 000

Switch Cisco SG300-28PP 10 18 400 184 000

optický kabel 1 000 7 7 000

montážní materiál 1 120 000 120 000

práce 100 450 45 000

osvětlení

LED reflektor G21 200W 8 3 645 29 160

kabeláž 400 6 2 400

práce 8 200 1 600

606 360

CELKEM

CELKEM

Venkovní sklady

Ústřední sklad
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ŠIMÍČEK, Jiří. Efektivní využití fyzické ostrahy při zabezpečení průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2015. Diplomová práce. 

Tabulka 44 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 2 - dispečerské pracoviště, odstavná parkoviště 

[zdroj autor, 2, 13, 23] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

DVR DS-7332HWI-SH 7 25 400 177 800

TV monitor 8 16 400 131 200

materiál (switch, kabeláž) 1 19 500 19 500

práce 20 450 9 000

337 500

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS

Nylofor s příslušenstvím 2 000 1 250 2 500 000

podhrabová překážka 0 0 0

žiletková nástavba s příslušenstvím 2 000 130 260 000

další materiál 1 100 000 100 000

práce 6 500 200 1 300 000

CCTV

kamer HikVision 2 Mb otočná 6 21 420 128 520

kabeláž 300 6 1 800

Switch Cisco SG300-28PP (připojeno na PZTS) 6 18 400 110 400

optický kabel (připojen na PZTS) 3 000 7 21 000

montážní materiál 1 72 000 72 000

práce 80 200 16 000

osvětlení

LED reflektor G21 140W 18 3 645 65 610

kabeláž 90 6 540

další materiál 1 250 000 250 000

práce 100 200 20 000

4 845 870CELKEM

Odstavná parkoviště osobních vozidel

CELKEM

Dispečink
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Příloha 13 

Tabulka 45 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 3 - MZS, PZTS, CCTV [zdroj autor, 2, 13, 15, 23, 32] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

oplocení 0 0 0

podhrabová překážka 0 0 0

žiletková nástavba s příslušenstvím 3 000 130 390 000

práce 1 200 200 240 000

CELKEM 630 000

630 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Fiber SenSys FD525 4 114 000 456 000

Switch Cisco SG300-28PP 2 18 400 36 800

optický kabel 6 000 7 42 000

ústředna s příslušenstvím 2 9 800 19 600

montážní materiál 1 48 000 48 000

práce 800 1 200 960 000

CELKEM 1 562 400

1 562 400

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 18 14 750 265 500

kabeláž 900 6 5 400

Switch Cisco SG300-28PP 6 18 400 110 400

optický kabel (připojen na PZTS) 0 7 0

montážní materiál 1 18 000 18 000

práce 550 450 247 500

CELKEM 646 800

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 12 14 750 177 000

kabeláž 600 6 3 600

Switch Cisco SG300-28PP 6 18 400 110 400

optický kabel 1 500 7 10 500

montážní materiál 1 144 000 144 000

práce 450 450 202 500

CELKEM 648 000

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 2 14 750 29 500

kabeláž 20 6 120

montážní materiál 2 24 000 48 000

práce 15 450 6 750

CELKEM 84 370

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 2 14 750 29 500

kabeláž 20 6 120

Switch Cisco SG300-28PP 2 18 400 36 800

optický kabel 450 7 3 150

montážní materiál 1 24 000 24 000

práce 250 450 112 500

CELKEM 206 070

1 585 240

MZS

PZTS

CCTV

hlavní areál

CELKEM

CELKEM

hlavní areál

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

ČOV Lučina

CELKEM
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Tabulka 46 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 3 - osvětlení, ACS [zdroj autor, 24, 33] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

LED reflektor G21 140W 42 3 645 153 090

kabeláž 210 6 1 260

práce 42 200 8 400

CELKEM 162 750

LED reflektor G21 140W 10 3 645 36 450

kabeláž 50 6 300

práce 10 200 2 000

CELKEM 38 750

LED reflektor G21 140W 8 3 645 29 160

kabeláž 40 6 240

práce 8 200 1 600

CELKEM 31 000

LED reflektor G21 140W 16 3 645 58 320

kabeláž 80 6 480

práce 16 200 3 200

CELKEM 62 000

LED reflektor G21 140W 4 3 645 14 580

kabeláž 20 6 120

práce 4 200 800

CELKEM 15 500

310 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

areál PC s SW 12 19 800 237 600

server s SW 1 212 000 212 000

upgrade SW strážnice 17 4 500 76 500

Váha automobilová 3x18m do 60t ocelová 4 374 000 1 496 000

práce 500 700 350 000

CELKEM 2 372 100

CELKEM

hlavní areál

Bartovické 

seřadiště

struskové 

hospodářství

garáže, důlní 

výztuže

ČOV Lučina

osvětlení

ACS
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Tabulka 47 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 3 - kabelové lávky, podzemní kolektory, rozvodny 

[zdroj autor, 13, 15, 23, 32] 

 

  

 

 

 

 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

Fiber SenSys FD525 6 114 000 684 000

Switch Cisco SG300-28PP 3 18 400 55 200

optický kabel 8 000 7 56 000

ústředna 3 9 800 29 400

montážní materiál 1 72 000 72 000

práce 300 1 200 360 000

1 256 600

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS

materiál 80 5 000 400 000

MZS-práce 180 200 36 000

436 000

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

MZS-uzavření 42 okenních otvorů 42 5 000 210 000

MZS-výměna bezpečnostních požárních dveří 7 8 800 61 600

MZS-práce 100 200 20 000

fotopasti 7 4 500 31 500

práce 14 200 2 800

325 900

Kabelové lávky

Kolektory

Rozvodny

CELKEM

CELKEM

CELKEM
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Tabulka 48 Podrobný rozpis prvků pro Variantu 3 – venkovní sklady, Ústřední sklad [zdroj autor, 2, 

23, 33] 

 

 

 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS 

Nylofor s příslušenstvím 4 000 1 250 5 000 000

podhrabová překážka 4 000 0 0

žiletková nástavba s příslušenstvím 4 000 130 520 000

práce 7 500 200 1 500 000

CCTV

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 8 14 750 118 000

kabeláž 400 6 2 400

Switch Cisco SG300-28PP 8 18 400 147 200

optický kabel 4 000 7 28 000

montážní materiál 1 96 000 96 000

práce 120 450 54 000

osvětlení

LED reflektor G21 140W 8 3 645 29 160

kabeláž 400 6 2 400

práce 8 200 1 600

7 498 760

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

CCTV

kamer HikVision 1,3 Mb otočná s napájením 6 14 750 88 500

kabeláž 300 6 1 800

Switch Cisco SG300-28PP 6 18 400 110 400

optický kabel 600 7 4 200

montážní materiál 1 72 000 72 000

práce 150 450 67 500

osvětlení

LED reflektor G21 140W 8 3 645 29 160

kabeláž 400 6 2 400

práce 8 200 1 600

377 560

CELKEM

Ústřední sklad

CELKEM

Venkovní sklady
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Tabulka 49 dispečerské pracoviště, odstavná parkoviště [zdroj autor, 13] 

 

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

DVR DS-7332HWI-SH 3 25 400 76 200

TV monitor 3 16 400 49 200

materiál (switch, kabeláž) 1 19 500 19 500

práce 20 450 9 000

153 900

materiál množství
cena bez 

DPH (Kč)

celkem cena 

bez DPH (Kč)

MZS

materiál 1 100 000 100 000

práce 2 000 200 400 000

500 000CELKEM

Dispečink

Odstavná parkoviště osobních vozidel

CELKEM


