
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

Fyzická ochrana areálu firmy na výrobu okenic 

Student: Milan Oral 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Veselý 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Termín odevzdání bakalářské práce: 17. 04. 2015 



 
 

 

 



 
 

 

Místopřísežné prohlášení 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

V Ostravě dne 17. 4. 2015 

         ………………………… 

     Milan Oral 



 
 

 



 
 

 

Poděkování 

„Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Václavu Veselému  

za zodpovědné a profesionální vedení, osobní přístup a cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce.“ 



 
 

ANOTACE 

ORAL, Milan. Fyzická ochrana areálu firmy na výrobu okenic. Ostrava, 2015. Bakalářská 

práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava. Katedra bezpečnostních 

služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Václav Veselý.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu areálu firmy na výrobu okenic. 

V úvodní části bakalářské práce jsou vypsány právoplatné zákony a normy vztahující se  

k problematice ochrany osob a majetku. Další část je zaměřena na vymezení pojmů  

ve fyzické ochraně. V následující části se popisuje objekt a jeho současný stav 

zabezpečení. V předposlední části se pomocí analýz identifikují a vyhodnotí jednotlivá 

rizika. V závěrečné části se na bázi vyhodnocení rizik vypracuje inovativní návrh 

s ekonomickým zhodnocením.  
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This bachelor work is focused on Physical security of the premises of the company for the 

production of shutters. In the beginning of the work are written regular laws and norms for 

people and property protection. Next part is focused on definition of terms in physical 

protection. In next part is subscribed object and its actual statement of protection. 

Penultimate part of this work is using analyses identify and evaluate single risks. In final 
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SMS Textová zpráva 



 

 

 

1   ÚVOD 

 Ochrana osob a majetku je termín, který člověk používá v současnosti. Přitom 

nutnost chránit svoje vlastnictví a blízké členy rodu je v podstatě stará jako lidstvo samo, 

jelikož je spjata se vznikem lidské civilizace na naší planetě.  V době, kdy šlo o holé 

přežití, se lidé napadali s cílem zajištění obživy pro svůj rod. Již tehdy také přemýšleli,  

jak by zabezpečili vesnice proti vpádu nepřátel a vznikala tak opevněná hradiště, později 

mohutné hradby z kamenů, jež se dochovaly dodnes. Člověk se v průběhu tisíce let dále 

rozvíjel, ale ani vzrůstající inteligence mu nezabránila, aby v sobě potlačil potřebu přisvojit 

se neoprávněně i to, co mu nepatří. A ti jenž byli poctěni nežádoucí návštěvou z řad těchto 

jednotlivců, byli nuceni stále vymýšlet nové způsoby, jak by ochránili sebe a svůj majetek.  

Základní možnosti zabezpečení, jako jsou zámky a mříže, to je minimum, co může majitel 

udělat pro zabezpečení svého příbytku. Obtížnější situaci mají vlastníci firem a výrobních 

provozů, jež musí ochránit větší prostor s nákladným zařízením. Toto je velkým lákadlem 

pro ty, kteří se snaží proniknout do útrob a odcizit hodnotné věci s cílem se nezákonně 

obohatit. Zde záleží na možnostech majitele, jak svůj majetek zabezpečí. 

 Hlavní náplní mé bakalářské práce je snaha přispět k efektivnějšímu zajištění 

bezpečnosti společnosti, konkrétně firmy nacházející se v oblasti mého bydliště, která 

v současnosti nedisponuje dostatečnou ochranou. Práce bude obsahovat podrobnou analýzu 

současného stavu zabezpečení objektu, zjištění nedostatků a jejich následné odstranění 

v podobě inovativních návrhů zabezpečení jednotlivých částí ochrany.  

 Tato bakalářská práce se člení do osmi kapitol, které na sebe vzájemně navazují. 

V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny právoplatné zákony, technické normy a pojmy 

tykající se fyzické ochrany. Další dvě kapitoly se zaměřují na popis vybraného objektu  

a jeho okolí a charakterizují současný stav zabezpečení. V následující kapitole jsou zjištěna 

a vyhodnocena jednotlivá rizika pomocí analýz, na jejichž výstupy navazuje následující 

kapitola. Závěrečná kapitola se zabývá navržením opatření ke snížení vyhodnocených 

rizik, která vedou k posílení fyzické ochrany v objektu. 



 

 

 

2   Právní část 

 Současná doba nenabízí souhrnný právní předpis, který přesně vystihuje 

problematiku fyzické ochrany v České republice. Proto se při řešení tohoto aspektu 

vychází z několika právních předpisů, jako jsou právoplatné zákony a technické normy. 

2.1   Zákony  

V této části jsou vypsány důležité zákony, které se zabývají odvětvím fyzické 

ochrany osob a majetku na území České republiky. 

Ústava České republiky 

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdější předpisů je jedním 

ze dvou nejvyšších zákonů České republiky, podle kterého mají povinnost být ostatní 

zákony a normy v souladu. Tento zákon vymezuje Českou republiku jako celistvý, 

demokraticky svrchovaný stát, jenž respektuje základní práva a svobody občana. [5] 

Listina základních práv a svobod 

 Zákon č. 2/1993 Sb., Základní listina práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

patří do ústavních zákonů definujících základní vztah mezi občanem státu a státem.  

Je rozdělena do šesti oddílů nebo-li hlav, jež určují základní práva lidí. V první hlavě 

Základní listiny práv a svobod se primárně poukazuje na rovnoprávnost a svobodu všech 

lidí bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo barvy kůže. V druhé hlavě, která je rozdělena  

na dva oddíly, se stanoví, že každý má způsobilost mít právo na život, na osobní svobodu, 

vlastnit majetek, na svobodu projevu a jiné. Hlava třetí se zabývá právními aspekty  

ve sféře etnických a národnostních menšin. Svobodné volební právo nebo právo  

na ochranu zdraví či vzdělávací právo je obsaženo v hlavě čtvrté. Ohledně soudní a ostatní 

právní ochrany se zaobírá hlava pátá. V poslední hlavě, hlavě šesté, se určují ustanovení 

společná. [6] 



 

 

 

Trestní zákoník  

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

právoplatná norma se zaobírá protiprávními jednáními ve sféře hmotného trestního práva. 

Vymezuje určité specifické aspekty, podle kterých se řídí problematika odhalování 

protiprávních úkonů. Definuje, co jsou trestné činy a určuje sankce dle jejich závažnosti. 

Kromě toho trestní zákoník formuluje i okolnosti vylučující protiprávnost. [7] 

 §28 Krajní nouze - Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 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.
1
  

 §29 Nutná obrana - Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
2
  

Občanský zákoník 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů sepisuje 

elementární podstaty zejména v  soukromém právu. Ustanovuje práva, povinnosti 

právnických a fyzických osob a definuje jejich vazby. Vymezuje také pojmy v oblasti 

uzavírání smluv, náhrad majetkové či nemajetkové škody a hovoří o tom, že každý si má 

počínat podle svého uvážení tak, aby nevytvořil újmu v oblasti zdraví, majetku a životního 

prostředí. [8] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

poukazuje na ochranu a způsob nakládání s osobními údaji. Úkolem tohoto zákona je také 

zamezit neoprávněnému nakládání s osobními údaji u fyzických a právnických osob.  

Stanovuje podmínky při předání osobních údajů správním orgánům jiného státu. Podle  

§13 má povinnost správce nebo zpracovatel osobních údajů vypracovat opatření,  

aby nedocházelo k neoprávněné či nahodilé ztrátě, změně, zničení, přístupu k osobním 

                                                           
1
 §28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

2
 §29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 



 

 

 

údajům. Správce a zpracovatel osobních údajů má povinnost zpracovaná opatření 

zdokumentovat v souladu se zákonem. Správce nebo zpracovatel v rámci opatření posuzuje 

rizika z hlediska zabránění neoprávněného čtení osobních údajů, jejich kopírování, 

vymazání záznamů, přístupů apod. Správce a zpracovatel má povinnost poskytnou 

oprávněný přístup určitým fyzickým osobám, jež mají právo s osobními údaji nakládat. [9] 

Trestní řád 

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

předpisů definuje způsob práce orgánů působících v trestním řízení při řádném objasnění 

činů a dopadení pachatelů, kteří jsou zákonitě potrestáni v důsledku jejich protizákonného 

konání. K dosažení cílů v trestním řízení mají dle práva povinnost i občané. K omezení 

osobní svobody podezřelé osoby, zadržené během páchání trestného činu nebo 

bezprostředně poté, může kdokoliv, pokud je nutností zjištění její identity nebo 

zabezpečení důkazů daného protiprávního činu. Následně musí dotyčný podezřelou osobu 

ihned předat příslušným státním orgánům. Z důvodu nereálnosti okamžitého předání osoby 

podezřelé má povinnost dotyčný bezodkladně kontaktovat příslušný státní orgán a předat 

informace o jejím omezování. [10] 

Zákoník práce 

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

o stavu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při vykonávání závislé práce. Poukazuje  

na povinnosti zaměstnavatelů zajistit ochranu zdraví svým zaměstnancům při práci a snažit 

se anulovat všechna rizika, jež mohou ohrozit jejich bezpečnost na pracovišti. Dle zákona 

má zaměstnavatel právo provádět u svého zaměstnance osobní prohlídku z důvodu ochrany 

svého jmění. Zaměstnanci nesmí bez vědomí zaměstnavatele používat pracovní pomůcky 

patřící zaměstnavateli pro své vlastní záměry. Pokud zaměstnavatel nabude podezření  

o nedodržování pokynů zaměstnance při používání pracovních pomůcek, má právo 

zaměstnance zkontrolovat. [11] 



 

 

 

2.2   Technické normy 

Jedná se o kvalifikovaná doporučení, která stanovují specifické požadavky  

pro výrobky tak, aby byly za určitých podmínek vhodné pro daný účel z hlediska kvality, 

bezpečnosti apod. Normy nejsou závazné, a proto je jejich využití bráno dobrovolně. 

Zde jsou uvedeny některé normy, které se týkají fyzické ochrany objektu.  

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

 Norma se zaměřuje na odolnost a klasifikaci systému při nepovolanému vniknutí  

do střeženého objektu přes dveře, okna, mříže, lehké obvodové pláště a okenice. Definuje 

nároky na odolnost stavebního výrobku vůči vloupání. [12] 

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

Část 1: Všeobecné požadavky 

Norma definuje systémové požadavky na poplachové a zabezpečovací systémy 

(dále jen PZTS).  Udává požadavky na realizaci a instalaci systémů. Určuje sestavování 

zabezpečovacích systémů, třídy prostředí a stupně zabezpečení. Podle této normy se řídí 

pojišťovací instituce, dodavatelé elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen EZS) 

apod. [13] 

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

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

 Tato norma se zaměřuje na systémové požadavky u pasivních infračervených 

detektorů (dále jen PIR). Definuje základní technické vlastnosti PIR detektorů,  

aby splňovali požadavky PZTS ve využití v určité třídě zabezpečení. [14] 

http://www.technicke-normy-csn.cz/334591-csn-en-50131-2-2_4_81864.html


 

 

 

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

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

 Norma se zabývá základními požadavky detektorů otevření (magnetických 

kontaktů), které splňují podmínky odpovídající příslušné třídě zabezpečení. Detektor se 

skládá ze dvou částí, které jsou podle normy uváděny jako jeden celek. [15] 

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové  

systémy - Část 3: Ústředny 

 Norma specifikuje určitá kritéria a postupy pro kontrolní funkce bezdrátových, 

drátových ústředen PZTS nainstalovaných v budovách a jejich pomocných ovládacích 

přístrojů. [16] 

ČSN EN 50131-5-3 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací a tísňové  

systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

Norma se zaobírá EZS ve chráněných prostorech, které používají rádiová spojení. 

Vymezuje jejich pojmy a zaměřuje se na metody při měření, zkoušení a vlastnosti účinků 

nežádoucích vlivů. [17] 

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

systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

 Norma se zaměřuje na požadované vlastnosti napájecích zdrojů PZTS v budovách. 

Definuje postupy, zkušební metody, stupně zabezpečení napájecích zdrojů v EZS. 

Napájecí zdroje musí podle normy splňovat specifické požadavky příslušné bezpečnostní 

třídě. [18] 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

 Tato norma popisuje CCTV systémy, které slouží pro sledování soukromých nebo 

veřejných prostor. Stanovuje čtyři stupně pro zabezpečení a třídy vlivu na prostředí.  

Podle této normy se řídí výrobci, montážní firmy, uživatelé, pojišťovny apod. [19] 



 

 

 

3   Fyzická ochrana osob a majetku 

 Fyzickou ochranu tvoří soustava technických a organizačních opatření, jejichž 

hlavním cílem je zamezení neoprávněného nakládání s majetkem a zabezpečení ochrany 

osob. 

 Tato ochrana vznikla za účelem chránit aktiva organizace před nepříznivými vlivy, 

které mohou negativně ovlivnit chod a růst organizace. Mezi tato aktiva organizace řadíme 

lidi, majetek a informace. Cílem je maximálně ochránit osoby, hmotný a nehmotný 

majetek za co nejnižší náklady. [22] 

 Pojem ochrany  u nás nebyl doposud přesně vymezen. Proto vycházíme z obecné 

terminologie dvou amerických znalců G. Greena a R. J. Fishera v INTRODUCTION TO 

SECURITY, U.S.A.: Security World Publishing Co., Inc. 1993. [22] 

 Fyzickou ochranu lze členit do tří skupin: 

 Technická ochrana 

o Mechanické zábranné systémy 

o Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

o Kamerové systém 

o Systémy kontroly vstupu 

 Režimová ochrana 

o Vnější 

o Vnitřní 

 Fyzická ostraha [22] 

 

Při absenci jedné skupiny již není fyzická ochrana optimálně účinná. 

3.1   Technická ochrana 

 Pod pojmem technická ochrana se rozumí soubor technických prostředků,  

které znesnadňují neoprávněný vstup do objektu nebo informují o překonání ochrany 

objektu. [22] 



 

 

 

3.1.1   Mechanické zábranné systémy  

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou stěžejními stavebními díly 

v odvětví fyzické ochrany. Jejich cílem je zamezit páchání protiprávních činů na majetku, 

nežádoucí manipulaci s předměty či vniknutí neoprávněných osob do prostorů střeženého 

objektu vytvářením silné překážky. Jsou uplatňovány především kvůli své mechanické 

pevnosti. Efektivní podstatou MZS je odradit nebo znesnadnit pachateli vykonat 

protiprávní čin. I ten nejdokonalejší MZS je překonatelný. Jeho stupeň bezpečnosti se 

odlišuje podle doby, vynaložených prostředků a energie pachatele k překonání MZS. [3] 

 Podle místa působení se MZS člení do čtyř základních skupin: 

 Obvodová (perimetrická) ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana [3] 

Obvodová ochrana 

 Jedná se o mechanické překážky vizuálně vymezující hranici pozemku objektu. 

Jsou situovány na plochách vně zřízeného objektu. Do těchto systémů složených 

z překážek se řadí oplocení nebo ohrazení přilehlého pozemku včetně bran, branek, závor  

a dalších přístupových cest. S možností kombinace vrcholových zábran (bariéry 

žiletkového drátu nebo nástavce z ostnatého drátu či hrotů apod.) je úkolem těchto 

překážek zamezit vstup nebo výstup osobám na chráněné území. K efektivnější ochraně se 

dají systémy obvodové ochrany vylepšit pomocí instalace detekčních a monitorovacích 

systémů. [3] 

Plášťová ochrana 

 Tyto systémy plášťové ochrany, jimiž jsou stavební prvky objektu (stěny, střechy, 

podlahy, stropy) a výplně otvorů (dveře, okna, mříže apod.), mají zamezit nebo ztížit 

pachateli vniknutí do nitra střeženého objektu. Záleží na jejich materiálových vlastnostech 

v mechanické odolnosti vůči narušení. Mezi další vlastnosti, které zvyšují úroveň 

zabezpečení objektu, patří tloušťka a pevnost prvku plášťové ochrany. [3]  



 

 

 

Prostorová ochrana 

 Systémy prostorové ochrany jsou situovány uvnitř objektů. Bezpečnostně oddělují 

jednotlivé vnitřní části objektu pomocí vstupních bezpečnostních přepážek, jimiž se 

rozumí vchodové nebo okenní mříže, bezpečnostní dveře apod. [22] 

Předmětová ochrana 

 Pro bezpečnější uschování jmění (peníze, šperky, cenné papíry a jiné) uvnitř 

chráněného objektu je doporučovaným řešením instalace systému předmětové ochrany. 

Jeho schopností je ochrana majetku majitele proti násilnému vniknutí ve formě 

komorových, účelových a skříňových trezorů nebo ohnivzdorných skříní či příručních 

pokladnic. [3] 

3.1.2   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Vznik PZTS ve sféře ochrany osoby a majetku zapříčinil oživení či vylepšení řešení 

dané problematiky. Vzhledem k tomu, že jsou určeny především pro detekci hrozeb  

a předáním této informace o nastalé situaci příslušné obsluze nemají možnost pachatele 

páchající protiprávní čin zadržet nebo mu znemožnit vniknutí do střeženého objektu. 

Informace o nastalé neobvyklé události posílají na příslušná místa formou signálů 

(zvukový, obrazový, světelný). [22] 

 PZTS  je tvořen z prvků soustavy hlásičů, čidel, ústředen, poplachových 

signalizací, jež detekují a zpracovávají informace, dále pak ze zařízení s přenosovou, 

zapisovací nebo ovládací funkcí, jejichž úkolem je zprostředkovat informace. Každá 

soustava je připojena k napájecímu zdroji. Součet jednotlivých prvků a jejich úkonů tvoří 

jednotný ucelený systém (bezpečnostní řetězec) se schopností reagovat na neobvyklou 

událost a tuto informaci o nastalé neobvyklé události (poplachový signál) předat 

příslušnému bezpečnostnímu systému. [22] 



 

 

 

 

Obrázek 1: Bezpečnostní řetězec [1] 

Čidla (detektory) 

 Jedná se o zařízení elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen EZS), která 

reagují na základě fyzikální změny během narušení střeženého objektu, místa  

či nepovolené manipulace se střeženými předměty. Při detekci neobvyklé události vysílají 

informace v podobě poplachového signálu do ústředny. [4] 

Ústředny 

 Základním úkolem těchto zařízení EZS je přijímat a vyhodnotit informace od čidel 

poplachového EZS. Ústředny plní také ovládací funkci signalizačních, přenosových  

a ostatních zařízení během detekce o nastalé neobvyklé události. Zajišťuje napájení prvků, 

uvedení systému do určitých stavů (klid, střežit) a diagnostiku EZS. [2] 

Přenosové prostředky a signalizační zařízení 

  Přenosové prostředky zajišťují přenos informací mezi ústřednami a místem 

signalizace. V signalizačních zařízeních se vyhodnocují a převádí informace na příslušný 

poplachový signál. Poplachové signály se předávají lokálně, autonomně nebo dálkově. [1] 

Doplňková zařízení 

 K lepší činnosti EZS lze napojit na ústřednu i tato zařízení, která vytváří 

dokumentaci o místech narušení nebo slouží k usnadnění obsluhy EZS. Jedná se o mapy, 

tabla, fotodokumentační zařízení, akustické signalizace apod. [4] 



 

 

 

Tísňové systémy 

 Tyto tísňové hlásiče zabezpečují tísňové hlášení během bezprostředního ohrožení 

do míst poskytujícím pomoc. Jejich aktivace je většinou manuální. [4] 

Rozdělení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

 Pokud se pohlíží na místa působení ochrany, dělí se PZTS do pěti ochranných 

pásem: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana 

 Klíčová ochrana [4] 

Obvodová ochrana 

 Tyto systémy jsou situovány na periferii katastrální hranice objektu přirozeně  

či uměle vytvořenou překážkou. PZTS jsou specificky technicky řešené, aby byly schopny  

se adaptovat venkovním podmínkám. K těmto podmínkám patří vhodná teplotní odolnost, 

odolnost vůči vodě, námraze a množství sněhu apod. [4]  

 K těmto odolným systémů ochrany řadíme plotová vibrační čidla, tenzometrická 

čidla, mikrofonní a štěrbinové kabely, infračervené závory nebo bariéry apod. [4] 

Plášťová ochrana 

 Spuštění detekce je podmíněno destrukcí nebo narušením vstupních jednotek pláště 

střeženého objektu. MZS plášťové ochrany se instalují na jednotlivé budovy nebo  

na vyčleněné skupiny místností a ploch v rozsáhlejším objektu. Hlavním cílem těchto 

systémů je včasná detekce pokusu o narušení střeženého objektu narušitelem. Umísťují se 

na vstupní a balkónové dveře, okna. Mohou být také situovány na obvodovém zdivu, 

stropech, podlahách a střechách. K zástupcům těchto systémů patří mikrospínače, 

magnetické kontakty, poplachové folie, mikrofonní kabely apod. [4] 



 

 

 

Prostorová ochrana 

 PZTS jsou umístěny ve vnitřních prostorách a reagují na pohyb při neoprávněném 

vstupu pachatele do jednotlivých místností střeženého objektu. [4] 

 Předností těchto systémů jsou nízké náklady a snadnější montáž. Střeží centrální 

body stavby (schodišťové vstupy a výstupy, haly a vnitřní infrastruktury budovy). Jedná se 

o pasivní infračervená čidla, mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla apod. [4] 

Předmětová ochrana 

 PZTS předmětové ochrany jsou zaměřeny na jednotlivé předměty. Úkolem  

je detekce na principu protizákonné manipulace, napadení nebo blízké přítomnosti 

pachatele u střeženého předmětu. Pro tuto oblast ochrany je příznačná ochrana trezorů  

a předmětů, které mají sbírkový charakter (obrazy, starožitnosti, šperky apod.). [4] 

 K této části ochrany patří kontaktní čidla na principu tlakových, magnetických nebo 

tahových kontaktů, mikrospínače či závěsová čidla apod. [4] 

Klíčová ochrana 

 Tyto PZTS se instalují převážně na místa, kde je největší pravděpodobnost 

neoprávněného pohybu pachatele ve střeženém objektu. Mezi vytyčená místa patří chodby, 

schodiště nebo haly apod. [4] 

3.1.3   Kamerové systémy 

 Tyto uzavřené televizní okruhy nebo-li CCTV (Closed Circuit Television)  

se používají k monitorování určených prostor a při vyhodnocování náhlých neobvyklých 

událostí. K těmto neobvyklým událostem patří neoprávněný pohyb osob ve střeženém 

objektu, krádež předmětů, identifikace osob, detekce vzniku požáru apod. [22] 

 Prvky CCTV se skládají ze snímacích, přenosových, řídících a nahrávacích, 

zobrazovacích částí a doplňkových zařízení. Základní, tedy snímací část CCTV, je tvořena 

z různých typů kamer a jejich příslušenstvím. Ty jsou pomocí přenosové části, kterou tvoří 

kabeláž (optické a koaxilní vedení), napojeny na řídící a nahrávací část, kde se kamerový 



 

 

 

záznam může nahrávat na videorekordér nebo do počítače. V zobrazovací části se záznam 

nebo přímé monitorování zobrazuje na displeji či monitoru. Zařízení na ovládání  

a polohování kamer se vyskytuje v poslední doplňkové části CCTV systému. [22] 

 Z hlediska ochrany členíme CCTV systém na kamerový se záznamem  

a monitorování kamerovým systémem. Kamerový systém se záznamem musí splňovat 

požadavky, které jsou uvedeny v §13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Na monitorování kamerovým systémem se podmínky toho zákona nevztahují. [22] 

 V současné době jsou CCTV systémy velmi účinné. Přestože nedisponují možností 

provádět bezprostřední zásah během náhlé události, lze je zařadit k potřebným prvkům 

fyzické ochrany. Jejich výskyt na viditelných místech má na pachatele určitý 

psychologický vliv, který je může od provedení protiprávní jednání odradit. Jejich hlavní 

potenciál je monitorování či záznam o dané neobvyklé situaci, který je přenášen jako 

nezkreslená informace obsluze. [22] 

3.1.4   Systémy kontroly vstupu 

 Jedná se o docházkové systémy, které dodávají zaměstnavateli informace o pohybu 

(příchodu nebo odchodu) zaměstnance ve střeženém objektu. Systémy jsou sestaveny 

z terminálů umístěných na přístupových cestách objektu. Přiložením identifikačního média 

(bezkontaktní čip nebo karta) zaměstnance k tomuto terminálu se zaznamená příchod nebo 

odchod zaměstnance ze střeženého objektu. [22] 

 Systém může sloužit i také k povolení či zamítnutí vstupu osoby do objektu nebo 

jeho prostor. [22] 

3.2   Režimová ochrana 

 Tuto ochranu tvoří soubor organizačně administrativních zabezpečení, jejichž 

posláním je zajistit podmínky pro zefektivnění zabezpečovacího systému a přizpůsobit 

jejich fungování provozu chráněného objektu. Režimová ochrana zlepšuje formou 

bezpečnostních směrnic ochranu chráněného zájmu v oblasti kriminální trestné činnosti 

v podobě vandalismu, rozkrádání, žhářství, průmyslové špionáže apod. Nevýhodou této 

ochrany je obtížnost implementace bezpečnostních směrnic do běžného provozu 

chráněného objektu. Režimová ochrana z hlediska opatření se člení na vnitřní a vnější. [4] 



 

 

 

Vnější  

 Vnější opatření se zabývají kontrolou vstupů a výstupů osob, vjezdů a výjezdů 

vozidel ze střeženého objektu. Tyto kontroly jsou situovány v přístupových místech 

střeženého objektu. Jsou to převážně osobní a nákladní brány apod. Tato opatření mají  

za úkol chránit střežené objekty před vniknutím nežádoucích osob a předmětů. [4] 

Vnitřní  

 Vnitřní opatření regulují činnosti uvnitř objektu. Vymezují pohyb osob a vozidel 

uvnitř střeženého objektu. Vytváří režimy pro pohyb materiálu, které zabraňují krádeži 

neevidovaných materiálů apod. [4] 

3.3   Fyzická ostraha 

 Obsahem této oblasti je stanovení rozhodnutí, které je ovládané lidským faktorem. 

Technické systémy se řadí do podpůrné skupiny.  Role efektivity a spolehlivosti  

je ovlivněna několika činiteli. K činitelům, které ovlivňují úroveň fyzické ostrahy, řadíme 

odbornou způsobilost lidí, jejich myšlení a schopnosti zvládat efektivně úkoly  

pod psychickou zátěží. [1] 

 Fyzická ostraha je známá jako nejstarší, nejnákladnější a je jednou z nejčastěji 

používaných metod v ochraně osob a majetku. Úkolem fyzické ostrahy je chránit majetek  

a osoby proti trestné či protiprávní činnosti a zabezpečit veřejný pořádek. K fyzické ostraze 

patří strážní služby, které jsou realizovány soukromými bezpečnostními službami (dále jen 

SBS) za účelem zisku (firmy, agentury) a služby, které jsou vytvořeny na principu vlastní 

ochrany instituce, což jsou specializované útvary složené z kmenových zaměstnanců 

mající úkol chránit majetek dané instituce. V poslední řadě je možnost realizovat fyzickou 

ostrahu pomocí státní ochranné služby, která je tvořena příslušníky Policie České 

republiky. [1] 



 

 

 

4   Popis objektu a jeho okolí 

 Tato bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou firmy na výrobu okenic. Mimo 

okenic vyrábí izolační, bezpečnostní a neprůstřelná skla.  

 Areál firmy na výrobu okenic: 

   Celková plocha: 3 345 m
2
 

   Zastavěná plocha: 1 460 m
2
 

   Obvod:  251 m 

 Firma má právní subjektivitu společnost s ručeným omezeným. Je zde zaměstnáno 

21 osob. Hodnota aktiv společnosti byla vyčíslena na 17 500 000 Kč.  

 Společnost vlastní devět výrobních strojů, dvě nákladní vozidla a jeden 

vysokozdvižný vozík (dále jen VZV). 

 Provozní doba je ve všední dny vždy od 7:00 do 14:00. Firma umožňuje  

po telefonické nebo osobní domluvě zákazníkům vlastní možnost odběru jimi objednaných 

výrobků. Oblast prodeje včetně instalace zasahuje i do zemí Evropské unie. 

 Podle informací od majitele firmy nedošlo nikdy k odcizení, narušení či poničení 

majetku firmy.  

4.1   Historie objektu 

 Počátek zahájení činnosti výroby se datuje od roku 1992 v Prostějově. Z hlediska 

právnické subjektivity spadala firma nejprve pod fyzickou osobu. Z důvodu rozšíření 

sortimentu výrobků koupila firma v roce 1994 další prostory v obci Nezamyslice,  

kam se přemístila hlavní výroba. Administrativní budova zůstala nadále v Prostějově.  

I nové prostory se časem ukázaly nedostačující z důvodu zvýšení objemu výroby,  

což vedlo k vybudování nové haly v roce 1996 a jejímu následnému rozšíření na sklonku 

roku 2008. V roce 2004 se změnila právní subjektivita firmy na společnost s ručeným 

omezeným.  



 

 

 

4.2   Popis okolí objektu 

 Tato firma společně s několika obytnými jednotkami je umístěna v okrajové části 

obce Nezamyslice v kopcovitém terénu. Ze severovýchodní a z jihozápadní strany ji lemují 

zahrady patřící obytným domům. Na severozápadní hranici je obklopena ornou půdou. 

Firma má z jihozápadní strany přístup k méně frekventované pozemní komunikaci, která 

propojuje sousední obec Dřevnovice s obcí Nezamyslice. Ve vzdálenosti 40 m od firmy se 

nachází budova vlakového nádraží stanice Nezamyslice. 

 

Obrázek 2: Letecký snímek firmy na výrobu okenic [24] 

 Vlaková stanice Nezamyslice patří k významnému železničnímu uzlu, který spojuje 

města Brno, Olomouc a Přerov. S tímto je spjato vyšší riziko ohrožení firmy i z řad 

nepřizpůsobivých občanů, kteří se pohybují v blízkosti nádraží.  Součástí tohoto vlakového 

komplexu je i ubytovna pro sociálně slabší obyvatele. Další potencionální hrozbou jsou 

problémoví obyvatelé žijící v objektu sousedícím s firmou ze severovýchodní strany.  



 

 

 

4.3   Rozmístění a dispoziční řešení jednotlivých budov objektu 

 V areálu firmy na výrobu okenic v obci Nezamyslice se nachází celkem čtyři  

na sobě nezávislé budovy:  

 Budova pro zaměstnance a vedení podniku 

 Brusírna 

 Sklad 

 Výrobní hala  

 Tyto budovy obklopují dvorní trakt s výrobky, který je dlážděn betonovými panely. 

Pro lepší orientaci v rozmístění budov a znázornění vstupů je v přílohách umístěna 

detailnější mapa areálu.  

 Při vjezdu hlavní bránou se po pravé straně nachází budova pro zaměstnance  

a vedení podniku. Tato budova má jen jeden vstup ze západní strany. Při vchodu  

do budovy se na pravé straně nachází kancelář vedoucího firmy a na levé straně jsou dvě 

vzájemně propojené místnosti, které poskytují sociální zázemí zaměstnanců. V první 

místnosti je kuchyňka a šatna. V následující místnosti jsou umístěny sprchy a toalety. 

V chodbě za vstupními dveřmi se nachází terminál docházkového systému. 

 Na levé straně od hlavní vjezdové brány je situována brusírna.  Z jižní strany má 

brusírna jeden vstup pro zaměstnance a dva velké vjezdy pro nákladní vozidla. Komplex 

brusírny je tvořen dvěma propojenými budovami. Ve starší části se nachází dvě místnosti, 

v nichž v jedné probíhá výroba a ve druhé se nachází nástroje na údržbu výrobních strojů. 

Novější část budovy tvoří přístavba, která je napojena na starší část ze severní strany.  

 Vedle brusírny z jihozápadní strany se nachází budova skladu finálních výrobků. 

Tato budova má jen jeden vstup z východní strany. I když se nosné stěny budovy skladu  

a brusírny dotýkají, nejsou tyto budovy vzájemně propojeny vnitřními vstupy.   

 Dominantu areálu tvoří výrobní hala, která je umístěna naproti hlavní vjezdové 

brány areálu firmy. Hala je opatřena vstupem pro zaměstnance a vjezdem pro nákladní 

vozidla z jižní strany. Tato hala je rozdělena na dvě vzájemně propojené části. V zadní 

části jsou umístěny výrobní stroje. Přední část slouží jako další sklad výrobků, které jsou 

poté rozváženy VZV k vjezdu pro nákladní vozidla.   



 

 

 

4.4   Stavební konstrukce jednotlivých budov    

 Všechny čtyři budovy firmy na výrobu okenic jsou jednopodlažního typu 

s betonovou podlahou. 

  Budova pro zaměstnance a vedení podniku o plošné výměře 80 m
2
 patří k nejstarší 

budově areálu. Její nosné zdi jsou postaveny z plných pálených cihel o šířce 14 cm. Příčky, 

které oddělují všechny tři její místnosti, jsou taktéž z plných pálených cihel, jejichž šířka 

dosahuje stejných rozměrů jako u nosných stěn. Výška budovy činí 3 m. Budovu pokrývá 

sedlovitá střecha z pálených střešních tašek. Konstrukce střechy je sestavena z dřevěných 

trámů. 

 

Obrázek 3: Půdorys budovy pro zaměstnance a vedení podniku [autor] 

  Budova brusírny v důsledku potřeby nových výrobních kapacit byla rozšířena  

o přístavbu ze severní strany na současnou plošnou výměru 288 m
2
. Stěny starší jižní části 

budovy jsou postaveny z plných pálených cihel o šířce 28 cm. Nosné stěny přístavby se 

skládají z pálených cihel značky POROTHERM o šířce 30 cm. Příčka a současně původní 

nosná stěna starší části budovy mezi přístavbou a starší částí budovy je postavena z plných 

pálených cihel o šířce 28 cm. Po dokončení přístavby byla zrekonstruována i celá sedlová 

střecha komplexu budov brusírny, která je z dřevěné konstrukce a pokryta pálenými 

střešními taškami. Brusírna má výšku 4 m.  



 

 

 

 

Obrázek 4: Půdorys brusírny [autor] 

 Hned vedle brusírny se nachází sklad, který dosahuje výšky 2,6 m. S plošnou 

výměrou 36 m
2
 patří k nejmenší budově areálu firmy. Obvodové stěny této budovy jsou 

postaveny z pálených cihel značky POROTHERM o šířce 30 cm. Jedná se o jeden vnitřní 

prostor, který není nijak rozdělen. Střecha má šikmý tvar a je tvořena z pálených střešních 

tašek. Konstrukci střechy tvoří dřevěné trámy. K lepšímu proudění vzduchu jsou zde 

zabudovány odvětrávací průduchy o průměru 5 cm. 

 

 

Obrázek 5: Půdorys skladu [autor] 

 Největší a zároveň nejdůležitější budovou firmy na výrobu okenic je výrobní hala  

o plošné výměře 1056 m
2
 a dosahující výšky 7 m. Tato výrobní hala je členěna na přední  

a zadní část.  



 

 

 

 Dřívější postavenou a zároveň kapacitně menší částí výrobní haly je zadní část.  

Má nosnou zateplenou ocelovou konstrukci, která je opatřená opláštěním zhotoveným 

z polyuretanových panelů (dále jen PUR) o tloušťce 6 cm. Tyto PUR panely sendvičového 

typu jsou tvořeny z lakovaného pozinkovaného plechu a tepelnou izolací z polyuretanové 

pěny. Sedlová střecha zadní části výrobní haly je také tvořena PUR panely o tloušťce  

3,5 cm. Tato zadní část výrobní haly dosahuje výšky 5 m.  

 Po přistavění přední části výrobní haly bylo odstraněno opláštění z jižní strany 

zadní části haly a obě části se tak spojily v jeden velký komplex. Tato přední část výrobní 

haly má stejnou konstrukci, opláštění a střechu jako zadní část. Liší se pouze výškou, která 

činí 7 m.  

 

Obrázek 6: Půdorys výrobní haly [autor] 



 

 

 

5   Současné zabezpečení objektu 

 V této části bakalářské práce jsou popsané jednotlivé segmenty současné ochrany 

firmy na výrobu okenic.  

 Stávající zabezpečení firmy na výrobu okenic tvoří prostředky technické ochrany, 

jakou jsou MZS obvodové, plášťové, prostorové ochrany a systémy kontroly vstupu  

(dále jen SKV). Režimová ochrana je zde realizována v menší míře. Fyzická ostraha zde 

zřízena není. 

5.1 Technická ochrana 

 Technickou ochranu v popisovaném objektu tvoří převážně MZS obvodové  

a plášťové ochrany. V menším měřítku jsou zde zastoupeny i MZS prostorové ochrany  

a systémy kontroly vstupu. Prvky MZS předmětové ochrany zde zastoupeny nejsou, stejně 

i tak zde nejsou nainstalované PZTS a kamerové systémy (CCTV). 

 MZS obvodové (perimetrické) ochrany 

 Obvodová ochrana firmy na výrobu okenic se skládá z oplocení, obvodového zdiva 

a vjezdové brány s brankou. Žádná z těchto perimetrických překážek nevlastní vrcholové 

zábrany nebo podhrabové překážky.   

 Oplocení je ve značně pokročilém stavu zchátralosti a je umístěno na západní, 

částečně severní a východní straně areálu firmy. Je tvořeno zrezivělým pleteným kovovým 

drátem o průměru 0,3 cm se čtvercovými oky o rozměru 5 x 5 cm. Na západní straně má 

oplocení výšku 140 cm, na severní a východní straně areálu činí výška oplocení 160 cm. 

Plotové sloupky, které jsou většinou vychýlené ze své osy, jsou tvořené z betonu  

o rozměrech 11,5 x 11,5 cm. Vzdálenost mezi jednotlivými sloupky je 300 cm. Na západní 

straně jejich výška činí 160 cm a na severní a východní straně 180 cm. Oplocení je místy 

vyvrácené, prorostlé křovím a obsahuje několik velkých děr. Současný stav oplocení a 

betonových sloupků je vyobrazen v přílohách. 

 Obvodové zdivo chrání severní a částečně východní část areálu firmy na výrobu 

okenic. Obvodové zdivo z betonu na východní straně má šířku 22 cm a výšku 200 cm. 



 

 

 

Obvodové zdivo na severní straně je postaveno z dekorativních pálených cihel o šířce  

20 cm. Výška zdiva je 100 cm.   

 

Obrázek 7: Zdivo na severní straně [autor] 

 Vjezdová brána a branka je situována na jižní straně areálu mezi budovou  

pro zaměstnance a vedení podniku a východní betonovou obvodovou stěnou.  

Jsou zavěšeny na pantech kovových sloupků. Tyto sloupky mají průměr 10 cm a výšku 

200 cm. Vjezdová dvoukřídlá brána o rozměrech 260 x 180 cm je z plechového materiálu  

o tloušťce 0,3 cm. Pravé křídlo bylo provizorně rozšířeno a je o 60 cm delší než křídlo 

levé. Vjezdová brána je opatřena visacím cylindrickým zámkem FAB, který je umístěn  

na vnitřní straně brány.  

 

Obrázek 8: Vjezdová brána a branka [autor] 

  Do uzamčeného prostoru areálu firmy se nejprve vchází brankou o rozměrech  

70 x 170 cm, která je hned vedle příjezdové brány. Po odemčení této branky pověřeným 

zaměstnancem lze poté odemknout vjezdovou bránu. Tato branka je ze stejného materiálu 

jako vjezdová brána. Její uzamykací zařízení je tvořeno zastaralým dozickým zámkem. 

Brána i branka se otvírají manuálně a po celou pracovní dobu jsou tyto prvky MZS 

otevřeny. 



 

 

 

MZS  plášťové ochrany 

 Tato ochrana zahrnuje stavební konstrukce, dveřní a okenní výplně. Současné 

zabezpečovací prvky nebyly stavěny k tomu, aby poskytovaly vyšší zabezpečení objektů.  

 Popis materiálové skladby nosných stěn, příček, střech a popis tloušťky 

jednotlivých stěn budov je popsáno v předešlé kapitole 4.4 Stavební konstrukce 

jednotlivých budov.  

 Všechny vstupní dveře, kromě vjezdové brány a branky, vlastní klasické zámky 

FAB se základní oboustrannou cylindrickou vložkou. V areálu firmy jsou všechny okenní 

výplně tvořené z klasického skla, které neobsahuje žádné ochranné prvky.  

 Budova pro zaměstnance a vedení podniku je opatřena dřevěnými vstupními 

dveřmi s okenními výplněmi z klasického skla. Na východní a jižní straně jsou situovány 

otevíratelná dvojkřídlá a trojkřídlá kastlová okna s dřevěným rámem s rozměry  

90 x 130 cm a 170 x 120 cm s uzamykatelnou klikou.  Ze severní a východní strany 

budova pro zaměstnance a vedení podniku nemá žádná okna.  

 Vchod pro zaměstnance brusírny chrání prosklené ocelové dveře 80 x 220 cm 

s hliníkovými profily. Hned vedle prosklených ocelových dveří jsou situována 

neotevíratelná okna s rozměry 135 x 110 cm, opatřená hliníkovými profily. Na severní  

a západní straně jsou trojkřídlá plastová okna s rozměry 290 x 140 cm s uzamykatelnými 

klikami. Tato okna kvůli kopcovitému terénu jsou umístěna pouze 20 cm od povrchu 

země. Na jižní straně má brusírna plastová dvojkřídlá otevíratelná okna s rozměry  

130 x 160 cm. 

 Oba vjezdy pro nákladní vozidla ze západní strany brusírny jsou opatřeny 

průmyslovými sekčními vraty LAMELA s rozměry 300 x 300 cm. Jednotlivé sekce jsou 

vyrobeny z oboustranného ocelového pláště, který je vypěněn polyuretanem o síle 4 cm. 

Sekční vrata obsahují skleněné výplně s rozměry 60 x 30 cm. Obě sekční vrata se ovládají 

mechanicky. Ovládací zařízení vrat je umístěno na obvodové zdi uvnitř budovy. Sekční 

vrata a okna brusírny jsou vyobrazeny v přílohách.  



 

 

 

 Do budovy skladu lze vstoupit pouze přes plechové dveře ze západní strany. Tyto 

dveře o rozměrech 130 x 210 cm dosahují tloušťky 5 cm. Odvětrávací průduchy skladu 

jsou opatřeny umělohmotnou krytkou o průměru 5 cm. Budova skladu nemá žádná okna.  

 Z jižní strany výrobní haly se nachází vstup pro zaměstnance a vjezd pro nákladní 

vozidla. Tento vstup chrání hliníkové dveře, jež mají klasickou skleněnou výplň s rozměry 

70 x 110 cm. K ochraně vjezdu pro nákladní vozidla slouží sekční vrata s rozměry  

400 x 420 cm. Tato vrata jsou konstrukčně totožná s vraty brusírny.  Zadní část výrobní 

haly vlastní otevíratelná plastová čtyřkřídlá okna s rozměry 394 x 175 cm, která jsou 

umístěna ve výšce 160 cm. Přední část výrobní haly disponuje otevíratelnými plastovými 

okny trojkřídlého typu s rozměry 290 x 145 cm a čtyřkřídlého typu s rozměry  

394 x 175 cm, která jsou umístěna ve výšce 150 cm. Všechna okna výrobní haly jsou 

opatřena  uzamykatelnými klikami. 

 

Obrázek 9: Dveře budovy 

pro zaměstnance a vedení 

podniku [autor]  

 

Obrázek 10: Dveře brusírny 

[autor] 

 

 

Obrázek 11: Dveře výrobní 

haly [autor] 

 

MZS prostorové ochrany 

 Tyto prvky zabezpečují ochranu uvnitř objektů. V areálu firmy na výrobu okenic se 

tato ochrana nachází v budově pro zaměstnance a vedení podniku. Kancelář, nacházející se 

po pravé straně za vstupními dveřmi, je chráněna klasickými dřevěnými dveřmi 

v kovových zárubních. Dveře jsou opatřeny zámkem FAB se základní oboustrannou 

cylindrickou vložkou.  



 

 

 

Systémy kontroly vstupu 

 V prostorách budovy pro zaměstnance a vedení podniku je umístěn terminál TD203 

docházkového systému EasyDOORIS. Tento terminál je určen pro evidenci docházky. 

Jeho primární výbavu tvoří snímač pro identifikační přívěšky. Každý zaměstnanec vlastní 

svůj číselně identifikační přívěšek. Na počátku, při přerušení nebo na konci pracovní doby 

je zaměstnanec povinen vejít do budovy pro zaměstnance a vedení podniku a potvrdit 

přiložením identifikačního přívěšku k terminálu příchod či odchod z areálu firmy. Tyto 

údaje o příchodu a odchodu zaměstnanců se ukládají do paměti přístroje. Data z přístroje 

jsou přenášena pomocí propojovacího kabelu do počítače zaměstnavatele umístěného 

v kanceláři budovy.  

5.2   Režimová ochrana 

 Pro běžný provoz ve firmě na výrobu okenic není vytvořena komplexní směrnice, 

která by definovala povinnosti nebo rozsah pravomocí jednotlivých zaměstnanců. Prostory, 

ve kterých se smějí zaměstnanci pohybovat, nejsou nikde stanoveny apod. Zaměstnance 

této firmy můžeme přiřadit ke skupině lidí, která pochází z okruhu známých majitele 

firmy. Své úkoly na pokyn majitele ve firmě vykonávají zpravidla automaticky.  

 Areál firmy je odemykán osobou vlastnící svazek klíčů. Zpravidla to bývá v 6:00 

každý všední den. Areál je většinou ve všední dny uzamykán v 15:00 poslední odcházející 

osobou vlastnící svazek klíčů. 

 Svazek klíčů od všech zámků, kromě zámku kanceláře majitele firmy, vlastní 

několik zaměstnanců. V oběhu je devět svazků klíčů. Osoby vlastnící minimálně jeden 

svazek klíčů jsou dva řidiči nákladních vozidel, vedoucí brusírny, vedoucí výrobní haly, 

syn majitele firmy a samotný majitel firmy, jenž má klíč i od své kanceláře v budově  

pro zaměstnance a vedení podniku. V objektech budovy pro zaměstnance a vedení 

podniku, brusírně a výrobní hale je umístěn vždy jeden svazek klíčů, který slouží jako 

náhradní v případě ztráty.  



 

 

 

Klíče od nákladních vozidel vlastní pouze jejich obsluha. Po skončení pracovní 

doby jsou klíče umístěny na příslušné místo ve výrobní hale nebo si je obsluha nadále 

ponechá ve svém vlastnictví. Žádné z nákladních vozidel neobsahuje GPS lokátor. Klíče 

od VZV jsou permanentně uvnitř tohoto prostředku. Po skončení pracovní doby se VZV 

umístí do výrobní haly, která je poté zamčena. Informace o ztrátách, vlastnění klíčů, 

používání náhradních klíčů zaměstnanci firmy nejsou nikde evidovány. 

5.3   Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení 

 Obvodová ochrana je tvořena výrazně nedostačujícími MZS. Oplocení je ve značně 

nevyhovujícím technickém stavu. Betonové sloupky oplocení nejsou vůbec stabilní. 

Oplocení lze snadno a rychle překonat. Zdivo na severní straně areálu je příliš nízké  

a k jeho přelezení není potřeba větší námahy. Všechny MZS obvodové ochrany neobsahují 

žádné vrcholové zábrany.  

 MZS plášťové ochrany jsou na některých budovách příliš zastaralé a tudíž lehko 

překonatelné. Zejména se jedná o stará dřevěná okna a dveře budovy pro zaměstnance  

a vedení podniku. Vniknutí přes okenní výplně by nebyl sebemenší problém, protože okna, 

okenní výplně dveří jsou tvořeny z klasického skla bez ochranných prvků. Obvodové zdi 

budov a střechy budov jsou dostatečně odolné, stejně tak i plechové dveře skladu. V areálu 

chybí PZTS nebo CCTV, které by umožnili včasnou detekci pachatele uvnitř budovy  

nebo areálu.  

 Podstatnou věcí je zanedbání režimových opatření. Téměř každý zaměstnanec může 

snadno získat svazek klíčů od všech zámků, vyjma zámku dveří od kanceláře. Po celou 

provozní dobu je vjezdová brána a branka vždy zcela otevřená. 

 Závěrem bych chtěl podotknout, že se jedná o můj subjektivní názor na zhodnocení 

stávajícího stavu zabezpečení firmy na výrobu okenic. V další části bakalářské práce 

provedu analýzy, kde se pokusím tyto názory pomocí analýz potvrdit či vyvrátit.  



 

 

 

6   Identifikace a zhodnocení rizik 

 Pojem slova riziko údajně vzniklo v souvislosti s lodní dopravou někdy  

v 17. století. Tento výraz „risico“ má původ v italštině a znamenal úskalí nebo vystavení 

nepříznivým okolnostem, kterým se museli námořníci vyhýbat. Dle současných výkladů 

pojmem riziko rozumíme nebezpečí vzniku škody, závady, ztráty, destrukce nebo nezdar 

například při podnikání apod.   

 K analýze a hodnocení rizik je v současné době využíváno mnoha metod  

a softwarových nástrojů. Než k samotnému vyhodnocení rizika dojde, musí analýza projít 

několika fázemi. V první fázi se naleznou jednotlivá rizika. Jejich prvotní identifikaci 

umožní specufické metody (Ishikawův diagram, checklist apod). Tato rizika se poté 

vyčlení na procesní a strukturální a pomocí kvantitativních, kvalitativních nebo 

semikvantitativních metod se vypočítají. V další fázi se získané výpočty ověří specifickými 

metodami (Paretův princip, metoda souvztažnosti apod ). V poslední fázi dojde  

k porovnání vypočtených hodnot s hodnotami statistických údajů a úsudku a k následnému 

návrhu realizace bezpečnostních opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti daného 

areálu firmy na výrobu okenic. Náklady na implementaci opatření by neměly přesáhnout 

10 až 15 % hodnoty aktiv chráněného zájmu. 

 V této bakalářské práci budou rizika nejprve zpracovávána pomocí Ishikawova 

diagramu následků a příčin, který slouží převážně ke zjištění a modelování rizik.  

Po rozčlenění na strukturální a procesní rizika se provede analýza selhání a jejich dopadů 

(Failure Mode and Effect Analysis, dále jen FMEA). Výsledné hodnoty FMEA  

se verifikují za využití Paretova principu s Lorenzovou křivkou.  

6.1   Ishikawův diagram 

 Jedním z mnoha pomůcek při řešení problematiky ve sféře bezpečnosti  

je Ishikawův diagram známý pod názvem ,,diagram rybí kosti“. Tento diagram slouží 

k počáteční nebo zpětné identifikaci příčin jednotlivých problémů. Grafickou formou  

se definují příčiny, které podněcují následky. Tento diagram vynalezl japonský univerzitní 

profesor Kaora Ishikawa. Vzhledem k jeho grafickému znázornění dokáže diagram zajistit 



 

 

 

přehlednost daného problému nebo přispět k hiearchii problému. Zobrazuje také vzájemné 

interakce mezi částmi problémů. [31] 

 Tento Ishikawův diagram je použit na stávající zabezpečení firmy vztahující  

se k této bakalářské práci. Hlavním následkem je zdolání fyzické ochrany. Mezi hlavní 

příčiny, které ovlivňují zdolání fyzické ochrany, patří:  

Zdolání fyzické ochrany 

- Zdolání MZS obvodové ochrany 

- Zdolání MZS plášťové ochrany 

- Zdolání SKV  

- Nedostatečná režimová ochrana 

- Nespolehlivost zaměstnanců 

 Jednotlivé hlavní příčiny se skládají z několika podpříčin. Mezi tyto podpříčiny  

ke zdolání fyzické ochrany lze zařadit: 

Ke zdolání MZS obvodové ochrany patří: podlezení oplocení, probourání se jihozápadní 

zdí, prostříhání se oplocením, přelezení brány nebo branky, přelezení oplocením, přelezení 

severní zdi ,vniknutí skrz poškozené oplocení a vysazení brány nebo branky. 

Ke zdolání MZS plášťové ochrany patří: absence PZTS a CCTV, přestřihnutí visacího 

zámku brány, prokopnutí dveří, rozbití oken, rozbití okenní výplně u dveří, vypáčení dveří 

a vyřezání okenní výplně. 

Ke zdolání SKV patří: systémová chyba SKV, odcizení identifikačního čipu a podvádění 

s  identifikačními čipy. 

K nedostatečné režimové ochraně patří: absence dodržování směrnic, absence určitých 

směrnic a špatné nastavení klíčového režimu. 

K nespolehlivosti zaměstnancům patří: krádež majetku, napomáhání pachateli, nedovírání 

oken, neuzamykání zámků, pomsta, prozrazení výrobního tajemství a závist. 



 

 

 

 

Obrázek 12: Ishikawův diagram [autor] 



 

 

 

6.2   Analýza selhání a jejich dopadů 

 Pomocí metody selhání a jejich dopadů (dále jen FMEA) se zjišťují kritická  

a nejvíce pravděpodobná rizika. Úkolem metody je vyhledávání poruch systému  

a následné stanovení příčin a jejich vlivu na systém. Tato metoda udává míru rizika  

na základě bodového ohodnocení parametrů v závažnosti následků, pravděpodobnosti  

a odhalitelnosti rizika. Pro získání celkové hodnoty míry rizika (R) se provádí výpočet 

podle jednoduchého vzorce. [31] 

 (1) 

R = Výsledná míra rizika N = Závažnost následků 

P = Pravděpodobnost vzniku rizika H = Odhalitelnost rizika 

Pravděpodobnost vzniku rizika 

 Při stanovení bodového ohodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika se vybírá z pěti 

kategorií. Kategorie jsou rozděleny ve stupnici od nahodilé až po vysoce možnou hrozbu.  

Hodnoty pravděpodobnosti jsou vyznačeny v tabulce 1. [31] 

Tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku rizika [31] 

 

Závažnost následků 

 Při následném stanovení bodového ohodnocení závažnosti vzniku rizika se vybírá 

z pěti kategorií. Tyto kategorie jsou ohodnoceny od nejméně až po nejvíce závažnou. 

Následky se posuzují podle specifických kritérií dané situace (finančního, materiálního, 

ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí). Kategorie závažnosti následků jsou 

vyobrazeny v tabulce 2. [31] 

𝑅 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻 



 

 

 

Tabulka 2: Závažnost rizika [31] 

 

Odhalitelnost rizika 

 Poslední bodové hodnocení v získání celkové míry rizika je odhalitelnost. Stejně 

jako u předchozích se odhalitenost hodnotí také podle stupnice čítající pět kategorií.  

Tyto kategorie jsou členěny od nejrychlejší až po nejpomalejší odhalení  

z hlediska časového intervalu. Všechny kategorie jsou vepsány v tabulce 3. [31] 

Tabulka 3: Odhalitelnost rizika [31] 

 

Výsledná míra rizika 

 Tato hodnota se získá součinem předešlých tří parametrů. Výsledná hodnota  

se zařadí do kategorie od bezvýznamných až po nejzávažnější rizika. Kategorie jsou 

vyobrazeny v tabulce 4. [31] 

Tabulka 4: Výsledná míra rizika [31] 

 



 

 

 

 Po získání hodnoty výsledné míry rizika se vypočítá míra tolerance. Tato míra 

specifikuje, zda je výsledná hodnota nad hranicí nebo pod hranicí přijatelnosti rizika. 

Vypočítá se pomocí Paretova principu s Lorenzovou křivkou (80/20). Diagram se řídí 

pravidlem, že za 80 % následků zodpovídá 20 % příčin a na základě tohoto pravidla člení 

rizika na přijatelná a nepřijatelná. Jestliže riziko spadá do hranice přijatelnosti, nemusí se 

implementovat opatření k jeho redukci. Pokud riziko spadá do hranice nepřijatelnosti, musí 

se implementovat následná opatření k jeho redukci. [31]  

 K vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou je nutné dopočítat 

kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost. Hodnoty pro kumulativní četnost  

se vypočítají pomocí vzorce:  

 

 (2) 

  

Ni = kumulativní četnost 

n1 – ni = hodnoty rizika 

 Hodnoty pro výpočet relativní kumulativní četnosti se získají dosazením hodnot do 

vzorce: 

 

 (3) 

Fi = Relativní kumulativní četnost 

Ni = Kumulativní četnost 

N = Celkový součet kumulativních četností [31] 

 

 𝑁𝑖 =  ∑ 𝑛𝑘

𝑖

𝑘=1

+  𝑛1 + 𝑛2 +  𝑛3+ . . . + 𝑛𝑖  

 𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 × 100 

 



 

 

 

6.2.1   Strukturální rizika  

 V následující tabulce 5 jsou vyobrazeny parametry strukturálních rizik z hlediska 

pravděpodobnosti vzniku (P), závažnosti následků (N), odhalitelnosti rizika (H) a výsledné 

míry rizika (R). K vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou  

je potřebné znát hodnoty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti. Ty jsou také 

zde vyobrazeny.  

Tabulka 5: Hodnoty strukturálních rizik [autor] 

Číslo Strukturální riziko P N H R 

Kumulativní  
Relativní 

četnost 
kumulativní 

  
četnost [%] 

1 Podlezení oplocení 3 3 4 36 528 85,30 

2 Probourání se jihozápadní zdí 1 4 1 4 619 100,00 

3 Prostříhání se oplocením 4 3 4 48 303 48,95 

4 Přelezení brány nebo branky 3 3 5 45 492 79,48 

5 Přelezení oplocení 4 3 5 60 135 21,81 

6 Přelezení severní zdi 5 3 5 75 75 12,12 

7 Vniknutí skrz poškozené oplocení 4 3 5 60 195 31,50 

8 Vysazení brány nebo branky 3 5 1 15 603 97,42 

9 Absence PZTS a CCTV 3 4 5 60 255 41,20 

10 Přestřihnutí visacího zámku brány 3 4 2 24 552 89,18 

11 Prokopnutí dveří 3 3 2 18 570 92,08 

12 Rozbití oken 4 4 3 48 351 56,70 

13 Rozbití okenní výplně u dveří 4 4 3 48 399 64,46 

14 Vypáčení dveří 4 4 3 48 447 72,21 

15 Vyřezaní okenní výplně 3 3 2 18 588 94,99 

16 Systémová chyba 2 3 2 12 615 99,35 



 

 

 

 

Obrázek 13: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro strukturální rizika [autor] 

 Ze získaných informací z grafu Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou  

pro strukturální rizika na obrázku 13 vyplývá, že do skupiny nepřijatelných rizik patří 

rizika pod čísly 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14. Slovně se jedná o rizika prostříhání se 

oplocením, přelezení brány nebo branky, přelezení oplocení, přelezení severní zdi, vniknutí 

skrz poškozené oplocení, absence PZTS a CCTV, rozbití oken, rozbití okenní výplně  

u dveří a vypáčení dveří.  

 Ostatní rizika, nacházející se ve sféře přijatelných rizik, nejsou pro objekt 

podstatná, a proto nebudou dále rozebírána. 

Všechna nepřijatelná strukturální rizika je nutné ošetřit. V následující kapitole 

budou navrhnuta protiopatření. 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou strukturálních rizik 



 

 

 

6.2.2   Procesní rizika 

 Tabulka 6 zobrazuje hodnoty parametrů pro procesní rizika. Jsou zde vyobrazeny 

jednotlivé parametry pravděpodobnosti (P), závažnosti následků (N), odhalitelnosti rizika 

(H) a výsledné míry rizika (R) jako v předchozí tabulce 5. K vytvoření Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou je zapotřebí znát vypočtené hodnoty kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti získané součinem předchozích parametrů. 

Tabulka 6: Hodnoty procesních rizik [autor] 

Číslo Procesní riziko P N H R 

Kumulativní  
Relativní 

četnost 
kumulativní 

  
četnost [%] 

1 Krádež majetku 3 2 2 12 407 97,14 

2 Napomáhání pachateli 2 5 4 40 256 61,10 

3 Nedovírání oken 4 3 4 48 168 40,10 

4 Neuzamykání zámků 2 5 3 30 326 77,80 

5 Pomsta 2 4 5 40 296 70,64 

6 Prozrazení výrobního tajemství 1 5 5 25 351 83,77 

7 Závist 2 2 5 20 395 94,27 

8 Absence dodržování směrnic 3 4 4 48 216 51,55 

9 Absence určitých směrnic 3 4 5 60 60 14,32 

10 Špatné nastavení klíčového režimu 3 5 4 60 120 28,64 

11 Odcizení identifikačního čipu 2 2 3 12 419 100,00 

12 Podvádění s identifikačními čipy 3 2 4 24 375 89,50 



 

 

 

 

Obrázek 14: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro procesní rizika [autor] 

Z druhého grafu Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou na obrázku pro procesní 

rizika 14 je patrné, že do skupiny nepřijatelných rizik patří rizika pod čísly 2, 3, 4, 5, 8, 9  

a 10. Ve slovním podání se jedná se o rizika napomáhání pachateli, nedovírání oken, 

neuzamykání zámků, pomsta, absence dodržování směrnic, absence určitých směrnic  

a špatné nastavení klíčového režimu. 

Zbylá rizika se nacházejí ve sféře přijatelných rizik a jsou pro objekt zanedbatelná, 

a proto nebudou dále rozebírána.  

Naopak všechna nepřijatelná procesní rizika je nutné ošetřit. V následující kapitole 

budou navrhnuta protiopatření. 
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7   Inovativní návrh zabezpečení firmy na výrobu okenic 

 V předchozí kapitole byla pomocí analýz vyhledána nepřijatelná strukturální  

a procesní rizika. V této části jsou navrhnuta inovativní opatření k redukci těchto 

nepřijatelných rizik. Mezi tato rizika patří rizika prostříhání se oplocením, přelezení brány 

nebo branky, přelezení oplocení, přelezení severní zdi, vniknutí skrz poškozené oplocení, 

absence PZTS a CCTV, rozbití oken, rozbití okenní výplně u dveří, vypáčení dveří, 

napomáhání pachateli, nedovírání oken, neuzamykání zámků, pomsta, absence dodržování 

směrnic, absence určitých směrnic a špatné nastavení klíčového režimu. Současný majitel 

firmy si nepřeje, aby byla v jeho objektu zřízena fyzická ostraha, proto bude inovativní 

návrh vycházet z prvků ke zpomalení a detekci pachatele. Na konci kapitoly jsou uvedeny 

vynaložené finance na opatření. Podle pravidla ALARA by neměly náklady na opatření 

překročit 10% aktiv firmy na výrobu okenic, což momentálně činí 1 750 000 Kč.  

7.1   Inovativní návrh zabezpečení pro MZS 

 Podle analýzy patří do obvodové ochrany k nejkritičtějším rizikům přelezení 

severní zdi. Kvůli její výšce (jen 100 cm) je lehko překonatelná bez větší námahy.  

Po pracovní době je zvýšené riziko vniknutí nepovolaných osob přes severní zeď.  

 Z důvodu jejího složení (z dekorativních pálených cihel) není možno na zeď 

instalovat žádné oplocení nebo zeď zvýšit. Navrhuji tuto severní obvodovou zeď zbourat.  

 K dalším nejvíce závažným rizikům patří přelezení a prostříhání oplocení areálu 

firmy. Kvůli špatnému technickému stavu oplocení se sem řadí i riziko bezproblémového 

vniknutí skrz díry poškozeného oplocení. Jedním z důvodu jednoduchého překonání této 

překážky je výška oplocení a nestabilita podpěrných sloupků. Tyto sloupky nejsou 

dostatečně ukotveny v zemi.  

 Pro lepší zabezpečení firmy navrhuji postavit místo současného oplocení a severní 

zdi nové oplocení. K zabezpečení perimetru firmy bude stačit klasické pozinkované pletivo 

bez napínacího drátu se standartními rozměry ok 5 x 5 cm a s drátem o průměru 0,25 mm. 

Jeho výška by měla dosahovat 180 cm.  



 

 

 

 Toto oplocení by mělo být opatřeno podpůrnými sloupky s podpěrami 

z konstrukčních podélně svařovaných trubek 1. jakosti o průměru 4, 8 cm. Tyto trubky jsou 

oboustranně pozinkovány a na konci opatřené plastovou čepičkou. Výšku sloupků navrhuji 

200 cm od povrchu země.  

 Dalším rizikem k překonání obvodové ochrany je přelezení brány a branky. Obě 

tyto překážky nejsou opatřeny vrcholovými zábranami. Z důvodu absence těchto překážek 

navrhuji instalaci vrcholových zábran na vjezdovou bránu a branku v podobě jedné vrstvy 

ocelového ostnatého drátu YOWA ZN. Tento drát, který je povrchově upravený slitinou 

zinku a hliníku. Je složen ze čtyř ostnů vzdálených od sebe 10 cm. [27]    

 

Obrázek 15: Osten drátu YOWA ZN [27] 

 V plášťové ochraně patří mezi nepřijatelná rizika rozbití oken a rozbití okenní 

výplně u dveří a vypáčení dveří. Z důvodu klasického zasklení obyčejnou skleněnou výplní 

bez bezpečnostních prvků je vniknutí do objektu méně pracné a po pracovní době, kdy  

je areál zcela prázdný, nesnadno odhalitelné. V budově pro zaměstnance a vedení podniku 

jsou dřevěná kastlová okna, která poskytují slabou ochranu před vniknutím do budovy. 

Dveře vlastní velké okenní výplně, kterým lze po rozbití skla lehce prolézt.  

 Na všechny okenní výplně navrhuji instalovat bezpečnostní folie SC8 o tloušťce 

0,21 mm. Tento prvek ochrany je jednoduchý a účinný. Bezpečnostní folie zachovají  

po narušení sklo v okenním rámu. Sklo se rozbije při působení tlakové vlny, ale folie 

zajistí nevysypání skla. [21] 

 Dveře budovy pro zaměstnance a vedení podniku jsou dřevěné a nemají 

bezpečností prvky. Dají se snadno vypáčit. Ve stejném stavu jsou i kastlová dřevěná okna 

budovy. Navrhuji tyto dveře a okna vyměnit za novější prvky. Dostatečnou inovací by byly 

plastové dveře typu Laura - SOFT. Dřevěná okna bych inovoval plastovými okny typu 

SOFT 4. Plastová okna a dveře vyrábí firma Dřevostav s.r.o. [29] 



 

 

 

7.2   Inovativní návrh zabezpečení pro PZTS 

 V celém areálu firmy se nevyskytuje žádný prvek PZTS. Po pracovní době je tedy 

téměř nezjistitelné, zda někdo páchá protiprávní činnost v prostoru budov nebo areálu. 

Vzhledem k tomuto nedostatku navrhuji, aby byl instalován v každé budově alespoň jeden 

prvek PZTS. K efektivnímu odhalení vniknutí pachatele do objektu navrhuji instalovat  

na dveře a otevíratelná okna všech budov magnetické kontakty. Za postačující bych 

doporučil instalaci bezdrátových magnetických snímačů JA-60N. [30] 

 

Obrázek 16: Bezdrátový magnetický snímač JA-60N [30] 

 Do prostorů budovy pro zaměstnance a vedení podniku, brusírny a výrobní haly 

bych instaloval několik druhů pohybových detektorů, které budou schopny detekovat 

nežádoucí osoby uvnitř budovy. Jedny z těchto detektorů pohybu jsou bezdrátové PIR 

detektory pohybu JA-60P s lithiovými bateriemi, které mají životnost jeden rok. Dva tyto 

detektory bych umístil do budovy pro zaměstnance a vedení podniku, jeden do výrobní 

haly. Dalšími detektory pohybu by byly bezdrátové stropní pohybové detektory  

ACS PIR C s detekčním 360° úhlem a lithiovými bateriemi, které mají životnost také jeden 

rok. Tento detektor má dosah až 9 m. Šest stropních detektorů bych umístil do prostorů 

výrobní haly a tří do brusírny. [20, 30] 

Obrázek 17: Bezdrátový stropní pohybový detektor ACS PIR C [20] 



 

 

 

 Mozkem PZTS ve firmě na výrobu okenic by měla být ústředna JA-63KR. K této 

ústředně bych napojil opticko-akustickou sirénu SD-3001 R, kombinovaný komunikátor 

JA-65X, který  je schopen předávat zprávy SMS nebo komunikovat s dálkovým  

a poplachovým přijímacím centrem (dále DPPC). Pro komunikační vzdálenost 

bezdrátových prvků je zapotřebí zakoupit i venkovní anténu AN-03A. K ovládání těchto 

systémů bych doporučil zakoupit klávesnici JA-63F bezdrátového typu. V případě 

výpadku elektrického proudu, bych preventivně připojil k ústředně zálohovací napájecí 

zdroj AWZ-100. Všechny výše uvedená zařízení navrhuji umístit do budovy  

pro zaměstnance a vedení podniku. [30, 34] 

 

Obrázek 18: Ústředna JA-63KR [30]   

 Vzhledem k velké vzdálenosti jednotlivých prvků PZTS od ústředny navrhuji 

zakoupit jeden opakovač rádiového signálu JA-80Z, který zajistí komunikaci mezi těmito 

vzdálenými prvky a ústřednou. Toto zařízení bych umístil do výrobní haly. [30] 

 PZTS firmy na výrobu okenic bych rozdělil na dva okruhy. Do prvního okruhu 

bych zařadil detektory JA-60P umístěný v chodbičce a JA-60N umístěný na dveřích 

budovy pro zaměstnance a vedení podniku, které budou při detekci reagovat se zpožděním 

20 s. Zbylé PZTS prvky by patřily do druhého okruhu, které by se sputily ihned při detekci 

neobvyklé události. Důvodem návrhu těchto dvou okruhů je, aby obsluha měla dostatek 

času při odkódování systému a vyhnula se tak spuštění planého poplachu. [30] 

 Celý systém bych nejraději připojil k DPPC, ale vzhledem k tomu, že nejbližší 

SBS, specializující se na vzdálenou ostrahu objektu, sídlí až 25 km daleko, by bylo toto 

napojení neefektivní. Naopak policejní stanice je vzdálená jen 4 km od objektu.  

Proto navrhuji, aby chodili SMS zprávy o detekci nastalé neobvyklé události určitým 

zaměstnancům na mobilní telefon.  



 

 

 

7.3   Inovativní návrh zabezpečení pro CCTV 

 Na ploše dvorního traktu jsou skladovány výrobky. Tyto výrobky nejsou nikterak 

chráněny vůči odcizení. Proto navrhuji, aby tyto výrobky byly monitorovány kamerovým 

systémem se záznamem. 

Dříve než se CCTV firmy na výrobu okenic uvede do provozu, bych ho 

zaregistroval na Úřadě osobních údajů, protože se bude jednat o kamerový systém se 

záznamem a ten musí podléhat zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 Na jižní stranu obvodové zdi výrobní haly bych umístil jednu venkovní kameru  

a na západní obvodovou zeď brusírny bych umístil druhou venkovní kameru, které  

by dokázaly pokrýt celý dvorní trakt a vzájemně by se kryly před případným odcizením. 

Jednalo by se o dvě venkovní kamery AXIS P1354-E, které jsou vysoce citlivé  a hodí se 

do zhoršených světelných podmínek s proměnným osvětlením. Obě kamery, které budou 

nejprve napájeny z POE switch 4 + 1, navrhuji napojit na SEEnergy monitorovací server 

NVR, dual stream - 4 kanály, který bude ukládat kamerové záznamy na pevný disk WD 

Red - 3TB s kapacitou 3000 Gb. Jako záložní zdroj bych použil APC Smart-UPS, 

1500VA. Server s komponenty, vyjma kamer, by byl umístěn v kanceláři budovy  

pro zaměstnance a vedení podniku a napojil by se na současný počítač umístěný 

v kanceláři budovy, pomocí něhož bude plněna zobrazovací část CCTV systému. Přenos  

z kamer do monitorovacího zařízení bude zprostředkován přes UTP kabely. Přístup  

k nahraným kamerovým záznamům, které budou uchovávány nejméně po dobu 24 h, bude 

mít majitel firmy a na základě jeho rozhodnutí vybraní pracovníci. [25, 26, 28, 32, 34] 

Obrázek 19: Venkovní kamera AXIS P1354-E [32] 



 

 

 

7.4   Inovativní návrh zabezpečení pro režimovou ochranu 

 Ve firmě na výrobu okenic jsou povinné jednotlivé úkony zaměstnanců řešeny 

domluvou s majitelem podniku. To může vést k napomáhání pachateli, nedovírání oken, 

neuzamykání zámků, pomstě, prozrazení výrobního tajemství. Zaměstnanci doposud 

nepodepisovali žádné směrnice o tom, kdo má zavřít okna, uzamknout areál po odchodu 

nebo zda mají mlčet o výrobním tajemství.  

 Navrhuji vytvořit směrnice, které budou obsahovat pokyny pro zaměstnance během 

pracovní doby a následně po ní (výrobní tajemství). Zaměstnanci budou s těmi směrnicemi 

podrobně seznámeni, což potvrdí svým podpisem. Za nedodržování směrnic smí majitel 

pokárat nebo sankcionovat zaměstnance.  

 Majitel firmy, jeho syn, dva řidiči, vedoucí brusírny a vedoucí haly by měli znát 

kód, který zapíná/vypíná režimy PZTS ve firmě. Tyto pověřené osoby, které bydlí poblíž 

areálu firmy, by dostávali SMS zprávy z ústředny, pokud by došlo ke spuštění PZTS. 

Pověřil bych osobu, která bude v určitý den ve stavu „pohotovosti“ a v případě obdržení 

SMS zprávy o spuštění PTZS by se vydala do prostor areálu firmy a prověřila příčinu 

spuštění PZTS.   

 K ošetření rizika špatného nastavení klíčového režimu bych navrhoval instalaci 

třech klíčových skříněk Key Box KC0010K do budovy pro zaměstnance a vedení podniku 

a odebrání záložních svazků klíčů, které jsou umístěny ve třech budovách areálu firmy. 

Majitel firmy by měl mít jako jediný právo vlastnit svazek klíčů od všech zámků v celém 

areálu firmy. Jako nejdůvěryhodnějšího zaměstnance firmy bych určil syna majitele, který 

by vlastnil klíče od branky a brány, vchodových dveří brusírny, budovy pro zaměstnance  

a vedení podniku a výrobní haly. Tyto klíče, stejně jako majitel firmy, by měl ve svém 

vlastnictví i po pracovní době. Vedoucí brusírny by měl vlastnit klíče od branky, dveří 

budovy pro zaměstnance a vedení podniku a od jedné ze tří klíčových skříněk, kde by  

po odemčení našel klíče od budov brusírny, skladu a klíče od vjezdové brány. Stejný počet 

klíčů by měl mít i vedoucí výrobní haly, ale místo klíče od brusírny by měl k dispozici  

ve skříni klíč od výrobní haly. Řidiči nákladních vozidel by měli také vlastnit klíče  

od branky, dveří budovy pro zaměstnance a vedení podniku a od poslední klíčové skříňky. 

V této skříňce by nalezli klíče od nákladních vozidel, skladu a vjezdové brány. [24] 



 

 

 

 Po ukončení pracovní doby, s výjimkou majitele a jeho syna, by všichni 

zaměstnanci vlastnící klíče od výrobní haly, brusírny, skladu, vjezdové brány uložili tyto 

klíče do klíčových skříněk.  

 

Obrázek 20: Klíčová skříňka Key Box KC0010K [23] 

7.4   Celková kalkulace nákladů pro inovativní návrhy 

 Celkové součty nákladů inovativních opatření jednotlivých segmentů ochrany jsou 

zobrazeny v tabulkách 7, 8, 9 a 10. Ceny jednotlivých prvků se mohou lišit v závislosti 

nabídek různých výrobců. 

Tabulka 7: Celková kalkulace inovativních prvků MZS [autor] 

MZS Množství Cena za kus [Kč] Celková cena [Kč] 

Oplocení 1 m 172 114 19 608 

Podpůrné sloupky  57 178 10 146 

Drát YOWA ZN 1 m 4 4 16 

Folie SC8 1 m
2
 93 534 49 662 

Dveře Laura-SOFT 1 5 592 5 592 

Plastová okna SOFT 4 5 1 579 7 895 

      92 919 

Tabulka 8: Celková kalkulace inovativních prvků režimové ochrany [autor] 

Režimová ochrana Množství Cena za kus [Kč] Celková cena [Kč] 

Skříňka KC0010K 3 781 2 343 

      2 343 



 

 

 

Tabulka 9: Celková kalkulace inovativních prvků PZTS [autor] 

PZTS Množství Cena za kus [Kč] Celková cena [Kč] 

Magnetický JA-60N 49 1 013 49 637 

PIR JA-60P 3 1 302 3 906 

Prostorový PIR ACS PIR C  9 445 4 005 

Ústředna JA-63KR 1 3 549 3 549 

Komunikátor JA-65X 1 1 175 1 175 

Anténa AN-03A 1 1 024 1 024 

Klávesnice JA-63F 1 1 607 1 607 

Zálohovací zdroj AWZ-100 1 1 064 1 064 

Opakovač JA-80Z 1 3 158 3 158 

Siréna SD-3001 R 1 1 219 1 219 

      70 344 

Tabulka 10: Celková kalkulace inovativních prvků CCTV [autor] 

CCTV Množství Cena za kus [Kč] Celková cena [Kč] 

Kamera AXIS P1354-E 2 21 550 43 100 

Napájení kamer POE  1 1 728 1 728 

Server SEEneger 1 10 348 10 348 

Záložní zdroj APC Smart  1 15 542 15 542 

Pevní disk WD Red - 3TB 1 3 550 3 550 

Napájecí, UTP kabely 30m 2 119 238 

      74 506 

 Součet všech nákladů inovativní prvků v oblastech MZS, PZTS, CCTV a režimové 

ochrany činí 240 112 Kč. V celkové kalkulaci nejsou započítány náklady na montáž nebo 

odstranění původních bezpečnostních prvků, které by odhadovanou cenu zřejmě navýšily. 

Umístění inovativních prvků PZTS, MZS, CCTV a režimové ochrany je graficky 

zaznamenáno v přílohách.  

 Majitel firmy uvítal můj zájem navrhnout zabezpečení jeho objektu. Doposud  

jí věnoval minimální pozornost. Po prostudování mé práce došel k závěru, že dle mých 

doporučení je nutné objekt lépe zabezpečit pomocí moderních technologií v oblasti fyzické 

ochrany.  



 

 

 

8   Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající zabezpečení areálu firmy  

na výrobu okenic. Účelem bylo najít a popsat rizika v jednotlivých částech fyzické 

ochrany. V závislosti na výstupních hodnotách analýz byla navrhnuta opatření k jejich 

snížení či úplnému zániku.  

 V prvních kapitolách bakalářské práce byly definovány právoplatné zákony, 

technické normy vztahující se k odvětví ochrany osob a majetku. Také zde byly vypsány 

pojmy týkající se technické ochrany, režimové ochrany a fyzické ostrahy, jež patří  

do jedné skupiny pod názvem fyzická ochrana.  

 Další kapitoly této práce obsahují detailní popis areálu firmy a jeho okolí. Popis je 

zaměřen na základní charakteristiku provozu firmy na výrobu okenic, její historii, 

konstrukční a dispoziční řešení jednotlivých budov, bližší okolí a stávající zabezpečení 

v jednotlivých částech fyzické ochrany.   

 Následující kapitola práce je zaměřena na identifikaci jednotlivých rizik a jejich 

příčiny vzniku. Pomocí Ishikawova diagramu byla nalezena jednotlivé rizika, která byla 

dále rozdělena na procesní a strukturální rizika. Poté byla analýzou selhání a jejich dopadů 

vypočítána výsledná míra rizika dle kritérií pravděpodobnosti vzniku, odhalitelnosti  

a závažnosti následků rizika. Pomocí získaných hodnot rizika byla vypočítána kumulativní 

četnost a relativní kumulativní četnost strukturálních a procesních rizik a na jejich základě 

byl sestaven Paretův diagram s Lorenzovou křivkou, jenž rozdělil rizika na přijatelná  

a nepřijatelná.  

 V poslední kapitole byla navržena inovativní opatření na redukci nepřijatelných 

rizik v jednotlivých segmentech fyzické ochrany. V první etapě byla doporučena realizace 

nového oplocení areálu firmy a zabezpečení vstupních otvorů budov. Druhou etapou by 

byla instalace PZTS a CCTV prvků uvnitř a vně budov. V poslední etapě byla doporučena 

důslednost v stanovení nových směrnic režimové ochrany. Výše jmenovaná opatření jsou 

základem pro zabezpečení areálu firmy a měla by být provedena v co nejbližším časovém 

horizontu. Další navržené změny nejsou tak naléhavé, proto nevyžadují okamžité 

provedení. Ale tím se nevylučuje jejich důležitost pro fyzickou ochranu areálu. 



 

 

 

Hodnota aktiv firmy na výrobu okenic byla vyčíslena na 17 500 000 Kč. Podle 

pravidla ALARA, kdy hodnota opatření na redukci rizik by neměla přesáhnout 10 - 15% 

hodnoty aktiv firmy, by hranice pro finanční prostředky potřebné na opatření byla 

1 750 000 Kč. Celková hodnota finančních prostředků potřebných na opatření k redukci 

rizik má hodnotu 240 112 Kč, což znamená, že hranici by překročit neměla. Tato částka 

neobsahuje kalkulaci za provedenou práci. Majitel byl s návrhy seznámen, souhlasí s nimi 

a plánuje jejich realizaci v horizontu dvou let v závislosti na jejich náročnosti provedení  

a finančních možnostech firmy. 

Přínosem této bakalářské práce je identifikace rizik s návrhem následných opatření 

ke zvýšení bezpečnosti areálu firmy na výrobu okenic a získání zkušeností v oblasti 

fyzické ochrany objektu.  
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