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1 ÚVOD 

V současné moderní době, kdy se společnost zmítá v ekonomické i morální krizi, trápí 

lidstvo nespočet problémů. Mezi nejzávažnější problémy, vyskytující se v České republice, 

patří velké procento kriminality, zejména majetkové a vysoká nezaměstnanost. Tyto dva 

faktory spolu velice úzce souvisí. Uvedené aspekty se nejvíce projevují v městech 

s vysokým počtem obyvatel. 

Jednou ze základních lidských potřeb je pocit jistoty a bezpečí, z toho vyplývá přirozené 

nutkání zabezpečit jak svou osobu, tak i majetek. Na základě tohoto faktu dnes funguje 

široká škála firem, které se komplexně zabývají bezpečností jak soukromých osob, tak  

i společností a firem. Z výše uvedených skutečností je tato diplomová práce zaměřena  

na zabezpečení objektu. 

Potřebou téměř každé firmy je zabezpečení jejího majetku alespoň v základní míře. Firma, 

pro kterou je tato diplomová práce vypracována, již určitou míru zabezpečení má, ale 

vzhledem k vysokému počtu krádeží, ke kterým v ní stále dochází, usuzuji, že současný 

systém zabezpečení, jež zde funguje, je potřeba inovovat. 

Cílem této diplomové práce je právě zhodnocení současného stavu zabezpečení vybrané 

firmy a její následné návrhy na zlepšení v této oblasti. Pro každou firmu je důležitým 

aspektem, aby byla v dostatečné míře a na základě jejích možností odpovídajícím způsobem 

zabezpečena. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř stěžejních bodů. V první části, zaměřené na teorii, 

se zabývá právní úpravou, která se užívá v oblasti zabezpečení osob a majetku a základními 

informacemi v této problematice. Ve druhé části se seznámíme s firmou, pro kterou byla tato 

diplomová práce vypracována a dále je v ní podrobně popsán její současný stav zabezpečení. 

Třetí bod práce se zabývá zpracováním tří rizikových analýz pro určení nejslabších částí 

zabezpečení, které jsou nezbytné pro zhotovení dalšího, posledního, bodu práce. Ten spočívá 

v navržení tří odlišných inovativních variant zabezpečení, které jsou následně porovnány 

a vyhodnoceny a z nichž je vybrána jedna optimální, která je hlouběji rozebrána a teoreticky 

aplikována na výše zkoumanou firmu.   
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2 REŠERŠE 

Diplomová práce je věnována zabezpečení objektu stavebnin Raab Karcher. Pro její 

vypracování byly nejčastěji používány tyto publikace. 

BRABEC, F. a kol:. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 2001. ISBN 

80-86634-89-2. Kniha se zaměřuje na bezpečnost organizací proti určitým rizikům a jejich 

prevencí. Obecně lze říci bezpečnostní problematikou. Největší pozornost byla věnována 

kapitole o bezpečnostní expertíze. 

MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT, 2004. ISBN 

80-01-02868-2. Tato publikace je zejména studijním skriptem pro strojní fakulty. Zabývá se 

spolehlivostí managementu jakosti. Z této publikace byla využita hlavně kapitola, která se 

zabývá analýzou rizik. 

ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: Oddělení 

bezpečnosti osob a majetku, 2009. 115 s. Tato publikace slouží jako skriptum pro studenty 

fakulty bezpečnostního inženýrství a je zaměřena na podrobný rozbor letiště prostřednictvím 

řady komplexních analýz. Pro diplomovou práci byla využita kapitola analýza rizik, díky 

které jsem vytvořila analýzu zabezpečení objektu. 

ŠČUREK, R. Základní právní normy upravující ochranu objektů. Ostrava: Oddělení 

bezpečnosti osob a majetku, 2007. 37 s. Kniha slouží jako skripta zejména pro studenty 

fakulty bezpečnostního inženýrství. Zabývá se nejpoužívanějšími právními předpisy, které 

jsou v oblasti ochrany objektů potřeba znát. V této knize byly tyto právní předpisy využity 

pro nějaký obecný přehled. 
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

V oblasti ochrany osob a majetku je mnoho právních předpisů a technických norem, které 

s tímto úzce souvisí. V České republice neexistuje jednotný právní předpis ani norma, která 

by tuto oblast řešila komplexně. Níže, je uveden alespoň dílčí výčet některých právních 

předpisů, které tuto oblast částečně upravují. 

3.1 Právní předpisy 

Zde jsou uvedeny ty právní předpisy, které se při ochraně osob a majetku používají nejčastěji 

a jsou pro řešení této problematiky nezbytné. 

Ústava české republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je to soubor 

právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické principy České 

republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Ústava České 

republiky je právní norma s nejvyšší právní silou, všechny ostatní zákony a předpisy s ní 

musí být v souladu. Je rozdělena do preambule, což je úvodní prohlášení a dále z osmi hlav  

o 113 článcích. [7,10] 

Listina základních práv a svobod 

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

Je součástí ústavního pořádku. Listina základních práv a svobod deklaruje práva a svobody 

občanů jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Omezení práv  

a svobod občanů je možné pouze na základě zákona. [7,11] 

Trestní zákoník 

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

trestní právo hmotné, tím se myslí podmínky trestní odpovědnosti a druhy trestů, které lze  

za spáchání trestného činu uložit. Pro oblast ochrany osob a majetku jsou nejdůležitější 

okolnosti vylučující protiprávnost, které upravují §28 krajní nouze a§29 nutná obrana. [7,13] 
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Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje trestní právo procesní, to znamená postup orgánů činných v trestním řízení 

při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestáním těchto pachatelů. V tomto 

zákoně je třeba vyzdvihnout §76 odst. 2 trestního řádu, který uvádí „ 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.“ [7,14] 

Zákoník práce 

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

zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření  

k prevenci rizik. Dále zamezuje vnášení návykových látek a alkoholu do zaměstnání. [7,15] 

Přestupkový zákon 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. „Přestupkem  

je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 

podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ [16] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, 

jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, na veškeré zpracovávání 

osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. [17] 
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3.2 Technické normy 

V následujících kapitolách je uveden výčet vybraných technických norem, které řeší 

rozdělení zabezpečovacích systémů a jejich požadavky. 

ČSN EN 1627 

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - 

Požadavky a klasifikace 

Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání  

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic.[18] 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové 

požadavky 

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů.  Dále stanoví 

stupně zabezpečení a třídy prostředí. [19] 

ČSN CLC/TS 50131-7 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro 

aplikace 

Tato norma poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. [20] 
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ČSN EN 50131-6 ed. 2 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí 

zdroje 

Tato evropská norma uvádí požadavky na napájecí zdroje (dále PS) používané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. [21] 

ČSN EN 50132-7 

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

- Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Tato část normy stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry. [22] 

ČSN EN 50133-7 

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích 

- Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tato norma uvádí pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů  

a komponentů uvnitř a vně budov na základě souboru norem EN 50133. [23] 
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4 BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT 

Bezpečnostní projekt udává informace, jakým způsobem by měl být řešený objekt 

zabezpečen z několika hledisek, kterými jsou ochrana proti majetkové trestné činnosti, 

vandalství, únikových východů, požární bezpečnosti a další. Z těchto údajů následně vznikne 

soubor bezpečnostních prvků a jejich vlastností, prostřednictvím kterých se bude projekt 

realizovat. 

Existuje evropská norma ČSN EN 14-383, která slouží jako základní koncept k tomu, jakým 

způsobem se má posuzovat rizikovost objektů z hlediska způsobu užívání, lokality, vlivu 

okolního prostředí, zabezpečení a samotného řešení stavebního projektu. [32] 

Při řešení každého bezpečnostního projektu je nutno provést řadu dílčích kroků, které jsou 

dány i svým pořadím. Vždy je na začátku nejdůležitější problém formulovat, aby se dal 

analyzovat. Poté nastává řešení tohoto problému v podobě několika alternativ, kde se vybere 

ta nejvhodnější. Nakonec přichází implementace vybrané alternativy. Důležitým aspektem  

je to, že řešení problému by mělo vždy obsahovat zpětnou vazbu v podobě ověřování 

výsledků rozhodnutí a následné přijetí nápravných opatření. [1] 

 

Obrázek 1 Schéma bezpečnostního procesu [1] 
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Komplexní bezpečnostní projekt každé organizace zkoumá, jakým způsobem, rozsahem  

a úrovní zabezpečení jsou její objekty. V zásadě je lze dělit do tří skupin: 

- Majetek (hmotný i nehmotný) 

- Fyzické osoby (život a zdraví) 

- Informace (ochrana oprávněných zájmů organizace) 

Zabezpečení každého objektu lze realizovat pomocí různých prostředků. K tomu, abychom 

dosáhli určitého stupně zabezpečení, se v praxi využívají tyto základní skupiny 

bezpečnostních opatření a prostředků: 

- Fyzická ostraha 

- Technická ochrana 

- Režimová opatření 

4.1 Bezpečnostní analýza a prognóza 

Každý objekt musí na základě dnešní legislativy splňovat určitá bezpečnostní opatření  

a musí mít zpracovaný bezpečnostní projekt. Abychom v určitém procesu dosáhli 

požadovaného stavu, je nezbytná znalost výsledků sběru údajů, informací a dat o objektu, 

který zabezpečujeme a jejich analýzy. Jelikož skutečnosti, které se týkají zabezpečení 

daného objektu, jsou předmětem této analýzy, její výsledek je založen na zjištění stávajícího 

stavu zabezpečení, kterému říkáme bezpečnostní analýza. Bezpečnostní analýza je nezbytná 

pro vypracování bezpečnostního projektu, jehož hlavním cílem je stanovit konkrétní 

opatření, díky kterým se dosáhne zadaného cíle. Pro její provádění nejsou vypracovány 

žádné speciální metody a standardy a každý zpracovatel používá běžné techniky v kombinaci 

s vlastními postupy. 

Bezpečnostní projekt je vypracováván odborníky v této oblasti, kterými jsou soukromé 

firmy, které se na tuto problematiku soustřeďují. Odborník, který tento systém vytváří  

a realizuje, musí být schopen toho, aby dokázal analyzovat veškeré údaje nejen ke zjištění 

stávajícího stavu, ale také ke zjištění předpokládaného vývoje v podobě bezpečnostní 

prognózy. Každý projekt je z hlediska jeho složitosti a rozsahu objektu, pro který  

se vypracovává, jiný a může mít i několik úrovní. [1,32]  
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5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Společnost, která je pro tuto diplomovou práci vybrána, se nazývá Saint-Gobain Building 

Distribution CZ, spol. s r.o., pod kterou patří síť obchodních značek Raab Karcher  

a Platforma. Tato společnost má sídlo ve Francii a v České republice vystupuje právě pod 

těmito obchodními značkami. Společnost je vedena v obchodním rejstříku se sídlem v Praze, 

Rudná, Pod Můstkem 884, PSČ 252 19. 

Práce se bude zabývat obchodní značkou Raab Karcher, která má síť 50ti prodejen v České 

republice, v tomto případě se jedná o prodejnu v Ostravě, jejíž sídlo je na ulici Štramberská 

45a, Ostrava - Vítkovice, 703 00. Lokalita firmy je uvedena na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Lokalizace stavebnin Raab Karcher [37] 

5.1 Působnost a předmět podnikání společnosti 

Stavebniny Raab Karcher se zabývají prodejem veškerého stavebního materiálu,  

a to především třem hlavním skupinám zákazníků, kterými jsou koncoví spotřebitelé, 

stavební firmy a stavebniny, dále souvisejícím poradenstvím a v neposlední řadě dopravou 

nabízeného sortimentu. [38] 
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5.2 Popis a rozmístění pobočky 

Jak je zmíněno výše, pobočka se nachází v Ostravě Vítkovicích, v lokalitě mnoha dalších 

firem a společností. Rozloha areálu je zhruba 5000 m
2
. Firmu z poloviny jejího obvodu 

obklopují další společnosti, z jedné strany je hned vedle ní vlaková vlečka, které slouží další 

firmě pro přepravu materiálu a z poslední strany je vjezd z hlavní pozemní komunikace. 

Rozmístění pobočky je uvedeno na Obrázku 3. 

Areál pobočky je z dob první republiky, a proto k němu neexistují na stavebním ani jiném 

úřadu žádné podklady v podobě kolaudačního rozhodnutí, projektové dokumentace a dalších 

důležitých dokumentů. Z toho vyplývá problém přesné specifikace rozlohy a obvodu 

pobočky a budov, které se v ní nacházejí. Mimo jiné došlo ke kompletní změně vedoucích 

zaměstnanců firmy a také ke změně bezpečnostní agentury, a proto nelze dohledat konkrétní 

údaje o rozlohách jednotlivých budov v objektu. 

 

Obrázek 3 Rozmístění areálu firmy [37] 
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Zelený bod vyznačuje vjezd do areálu firmy, je to jediný možný vstup do areálu. V celém 

objektu platí pohyb vozidel s maximální rychlostí 10 km/hodinu. 

Hlavní administrativní budova uvedena na Obrázku 4 je označena číslem jedna. Zde  

se nachází tři kanceláře, kuchyňka, toaleta a prodejna, neboli minimarket. V minimarketu  

se vyskytuje zboží drobnějšího charakteru, které je vystavené v regálech, např. nářadí, 

příslušenství k sádrokartonu,… Všechny podlahy místností jsou položeny dlažbou. Budova 

je jednopatrová, nepodsklepená. Administrativní budova je před několika lety kompletně 

zrekonstruovaná na rozdíl od ostatních budov v areálu. Budova je zděná  

a otvorové výplně jsou řešeny plastovými okny o rozměrech 105 cm x 105 cm. 

 

Obrázek 4 Administrativní budova [37] 

Sortiment, který vyžaduje manipulaci s vysokozdvižným vozíkem nebo je prostorově 

náročnější, je umístěn venku nebo ve skladovacích prostorech, které jsou označeny číslem 2. 

Materiál, který je schopen odolávat povětrnostním a jiným podmínkám, je vystaven venku, 

materiál, který takto odolný není, je vystaven v hale. Skladovací hala je opět jednopatrová, 

nepodsklepená a je rozdělena do tří pomyslných částí, v každé části se nachází jiný druh 

sortimentu. Podlaha je v celé hale z asfaltu, což umožňuje lepší pohyb vysokozdvižných 

vozíků. Vzhledem ke stáří objektu je hala ve velmi zastaralém stavu, a to odpovídá její 

konstrukci, která je v kombinaci zděné, plechu a dřeva. Do haly vedou dva vchody, jeden 

pro vysokozdvižné vozíky, viz. Obrázek 6, kde se nachází plechové vrata, uzamykatelné 

zevnitř a druhý vchod uveden na Obrázku 5, který slouží pro vstup zaměstnanců. U vchodu 

pro zaměstnance se nachází dvě malé místnosti, a to odpočinková místnost a šatna. 
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Obrázek 6 Vstup do haly 2 [autor] 

Číslem 3 je označen příruční sklad, kde je umístěn sortiment pro doplnění zboží na prodejnu 

a který slouží současně i jako šatna pro ženy a příruční archív. Vchod do skladu je 

z prodejny. Dále se zde nachází kotelna, která je jako samostatná místnost. Šatna a sprchy 

pro muže jsou označeny pod číslem 4. 

5.3 Statistika protiprávního jednání 

Velká většina sortimentu je umístěna venku, a proto je zde velké riziko jeho odcizení. Toto 

riziko narůstá společně s faktem, že se pobočka nachází v oblasti s velkým podílem 

kriminality a místem, kde je převážná část krádeží zaměřena na předměty kovového 

charakteru. 

Ve firmě dochází ke krádežím pouze mimo otevírací dobu, nejčastěji večer. 

Následující Tabulka 1 poukazuje na vloupání do areálu firmy za roky 2010 - 2013. 

  

Obrázek 5 Vstup do haly 1 [autor] 
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Tabulka 1Historie vloupání do objektu [autor] 

Datum vloupání Odcizený předmět Způsobená škoda [v Kč] 

10. 10. 2010 Dlažba zelená 3 815,98 

 Ocelové betonové 921,36 

 Stojany na cenovky 3 600 

7. 10. 2011 Dlažba bílá 1 385,97 

 Dlažba hnědá 1 385,97 

 Dlažba KRETA 4 130,83 

9. 1. 2012 Nářadí 5 001,33 

 Stavební kolečko 793 

 Drát s okem 200 

16. 10. 2012 Profily 6 724,08 

11. 2. 2013 Nabíječka 6 887,8 

 Úhlová bruska 2 061,5 

21. 2. 2013 Křovinořez 5 031,39 

Celkem  41 939,21 

Z následující tabulky vyplývá, že za poslední rok stoupá jak intenzita krádeží, tak i jejich 

výše. Kromě ocelových a kovových předmětů je odcizeno zejména elektronářadí. Velká část 

výše uvedeného výčtu je uskladněna v hale, nebo ve venkovních prostorách. K vloupání do 

administrativní budovy nikdy nedošlo. 

5.4 Aktiva firmy 

Každá firma vlastní svůj majetek. Ten může být v podobě jak hmotného, tak nehmotného 

majetku a lidských zdrojů. Do hmotného majetku řadíme věci, které jsou materiálového 

charakteru, (např. zařízení, vybavení,…), do majetku nehmotného patří nemovité věci, jako 

jsou softwary, věci duševního vlastnictví v podobě autorských práv a tzv. know-how firmy. 
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Tabulka 2 uvádí výčet aktiv firmy. 

Tabulka 2 Aktiva firmy [autor] 

Vlastní majetek Hodnota [v Kč] 

Prodejní zboží 3 649 000 

Výpočetní technika 176 434 

2x vysokozdvižný vozík (dále VZV) 1 206 806 

Radlice na sníh k VZV 2 987 

Prodlužovací vidle k VZV 7 500 

Kancelářský a prodejní nábytek 390 859 

Nízkozdvižný vozík 5 551 

Speciální nářadí 24 813 

Elektronářadí 16 001 

Celkem 5 479 951 

Výše uvedená tabulka poukazuje na aktiva, vlastní majetek firmy. Patří zde v tomto případě 

pouze hmotný majetek. Nehmotný majetek není přímo vlastnictvím pobočky, nýbrž centrály, 

a proto zde není uveden. Objekt disponuje i třemi služebními automobily, které však nejsou 

majetkem firmy, jsou na leasing. Pokud bychom se měli zmínit o lidských zdrojích, tak je 

nelze vyčíslit, a proto nejsou v tabulce uvedeny. V případě nemovitého majetku, kde patří 

budovy a haly, firma žádným nedisponuje. Tento objekt má firma v pronájmu. 
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6 SOUČASNÉ ZABEZPEČENÍ FIRMY 

Následující kapitola se zabývá současným zabezpečením objektu, který zabezpečuje 

z hlediska poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů firma Henig security servis, 

s.r.o. Úroveň zabezpečení objektu by měla odpovídat zájmu, který je chráněn. Následující 

popis je rozdělen do těchto částí: 

- Technická ochrana 

o obvodová ochrana 

o plášťová ochrana 

o prostorová ochrana 

o předmětová ochrana 

- Fyzická ostraha. 

- Režimová ochrana 

6.1 Obvodová ochrana 

Obvod areálu je 100 m x 50 m a jeho velká část je namísto oplocení chráněna samotnými 

budovami. Zadní, užší část, není vybavena žádným oplocením, jelikož se na jejím perimetru 

nachází skladovací hala. Na tuto stranu navazuje další, 100 m dlouhá, podél níž se nachází 

budova vedlejší společnosti a malá část oplocení, které tvoří pozinkované pletivo 

s betonovou patkou, která je zapuštěna 300 mm do země. Plot je vysoký 2 m. Tento plot je 

rovněž v majetku druhé firmy. Proto je přístup potencionálního pachatele z této strany velice 

nepravděpodobný z toho důvodu, že by musel překonat nejdříve perimetr vedlejší firmy. 

Druhá, kratší strana, je tvořena třemi druhy oplocení, a to betonovou zdí vysokou 2 m,  

na kterou navazuje administrativní budova a z její druhé strany je vjezd do areálu, který má 

dva vstupy. Jeden, znázorněn na Obrázku 7, slouží pro vjezd automobilů a kamionů a je 

tvořen dvoukřídlou bránou, která se otevírá do prostoru areálu. Brána je kovová s kovovými 

sloupky a žiletkovým drátem. Druhý vstup je pro osoby a branka je ze stejného materiálu 

jako brána pro vjezd. Zbytek části této strany je tvořen kovovým oplocením s betonovou 

podezdívkou a žiletkovým drátem vysokým 2 m, který je uveden na Obrázku8. 
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Obrázek 7 Vstupní brána do areálu [autor] 

Poslední část obvodu areálu je po celé své délce oplocena. Jsou zde 2 druhy oplocení. Jedno 

oplocení je z vlnitého válcovitého plechu, který je uveden na Obrázku 9 a druhé 

z pozinkovaného pletiva s čtvercovými oky vyobrazené na Obrázku 8. Oba druhy oplocení 

jsou vysoké 2 m. 

 

                 Obrázek 9 Oplocení 2 [autor] Obrázek 8 Oplocení 1 [autor] 



17 

 

6.2 Plášťová ochrana 

V areálu se nachází dvě budovy, které je zapotřebí chránit, a proto budou tyto budovy 

z pohledu plášťové ochrany rozebrány zvlášť. 

6.2.1 Administrativní budova 

Jak už bylo zmíněno v minulé kapitole, budova je jednopodlažní a nachází se zde prodejna, 

malý sklad, sociální zařízení, kuchyňka a tři kanceláře. Celá budova je zrekonstruovaná, 

všechna okna jsou plastová o velikosti 105 cm x 105 cm a opatřena mřížemi, viz. Obrázek 

11. Vstup do budovy je pouze jeden. Je tvořen obyčejnými dveřmi s proskleným středem, 

opatřeným mříží a obyčejným zámkem, který je uveden na Obrázku 10. Dveře mezi 

jednotlivými místnostmi jsou obyčejné s cylindrickou vložkou, také bez speciálního 

zabezpečení. 

 

Obrázek 11 Vstup do prodejny [autor] 

  

Obrázek 10 Zabezpečení oken [autor] 
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6.2.2 Skladovací hala 

Je rozdělena do tří pomyslných částí. Kdy je v prostřední části vstup do haly pro automobily 

a vysokozdvižné vozíky. Vstup je tvořen dvoukřídlými vraty uzavíratelnými zevnitř. Druhý 

vstup je pro zaměstnance a je tvořen jednokřídlovými dveřmi s obyčejnou cylindrickou 

vložkou. Dveře jsou z plechového materiálu. U tohoto vstupu se nachází dvě okna, která 

nejsou nijak zabezpečená, ostatní okna jsou ve výšce cca 6 metrů a jsou neotevíratelná. 

Obrázek 5 a 6 obou dveří je uveden v předešlé kapitole. 

6.3 Prostorová ochrana 

Jak administrativní budova, tak i skladovací hala je opatřena poplachovými zabezpečovacími 

a tísňovými systémy. Tyto prostory zabezpečuje firma Henig security servis, s.r.o. Pult 

centralizované ochrany se nachází v České Lípě. Venkovní prostor areálu nijak zabezpečen 

není. 

Smluvní příjezdová doba výjezdové skupiny je 20 minut. Ale i přes to ke krádežím stále 

dochází bez toho, že by byl pachatel zadržen. 

Oba objekty jsou vybaveny stejnými detektory. Jedná se o analogové pohybové detektory 

snímající změnu teploty. Mají dosah 10 metrů a detekční úhel 90°. Oba objekty mají každý 

svou vlastní ústřednu a klávesnici. Ústředna administrativní budovy se nachází v kanceláři 

vedoucí pobočky a v hale v zadní části, která nedisponuje dveřmi. V případě výpadku 

proudu je napájecí zdroj v rozsahu 12 – 24 hodin. 

V administrativní budově je umístěno 5 čidel, a to v každé kanceláři jedno, dále na prodejně 

a na chodbě. V hale jsou celkem 3 čidla, v každé pomyslné části jedno. Čidlo, které  

se nachází u vstupu pro zaměstnance, snímá hlavně prostor do haly, ne vstupní prostor, což 

je velký problém při krádežích. Ve skladovací hale se ještě nachází akustická siréna, která je 

umístěna uprostřed haly a slouží především jako psychologický efekt pro pachatele. 
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6.4 Předmětová ochrana 

K ochraně finančních prostředků v hotovosti slouží vestavěný trezor, který se nachází 

v administrativní budově na prodejně. Je umístěn pod prodejním pultem. Kromě úschovy 

finanční hotovosti slouží také k úschově klíčů od skladovací haly. 

6.5 Fyzická ostraha 

Ve firmě není fyzická ostraha řešena. 

6.6 Režimová ochrana 

Ve stavebninách působí 8 zaměstnanců. Vedoucí střediska, 2 obchodní zástupci, jeden 

obchodní referent, 2 prodavači a 2 skladníci. Pracovní a zároveň otevírací doba střediska je 

v pracovní dny od 6:30 hodin do 16:00 hodin. A v době sezóny, tj. od března do listopadu 

také v sobotu od 7:00 hodin do 11:00 hodin. 

Vjezd do areálu není nijak hlídán ani kontrolován a je otevřen po celou dobu prodejní doby, 

parkování je možno pouze na vyhrazených místech. V celém areálu platí dodržování 

maximální rychlosti, a to je 10 km/hod. 

Z pohledu klíčového režimu to funguje takovým stylem, že v administrativní budově  

se kromě hlavního vchodu nezamykají žádné kanceláře, ani jiné dveře. Klíčem disponuje 

vedoucí prodejny a prodavači. Skladovací hala a objekt pro vjezd má jedny klíče, které  

se na konci pracovní doby ukládají do trezoru. 

6.7 Subjektivní zhodnocení stávající úrovně zabezpečení objektu 

Z následujícího rozboru současného zabezpečení je zjevné, že největší slabiny má objekt 

v obvodové ochraně, která může být lehce narušena z důvodu použitého materiálu oplocení. 

Dalším slabým místem je nezabezpečení venkovních prostor, i když se v nich nachází velké 

množství materiálu. Skladovací hala sice zabezpečena je, ale prostor pro vstup zaměstnanců 

a další slabá místa, která je možno narušit, nejsou nijak chráněna. Proto je důležité se na tyto 

výše uvedené aspekty zaměřit. 
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Určitou možností je zavedení fyzické ostrahy. Tento druh ochrany je však finančně velice 

nákladný. Pořizovací náklady jsou téměř zanedbatelné, ale ty udržovací už jsou důvodem 

k zamyšlení se, jestli se fyzická ostraha vyplatí. Důležité je vycházet z toho, zda by nebylo 

udržování ostrahy finančně náročnější, než je hodnota odcizeného majetku. Tato otázka bude 

řešena v kapitole možností návrhů na zlepšení zabezpečení. 

V případě zabezpečení administrativní budovy lze mluvit o účinné ochraně. Nejen kromě 

PZTS, ale pravděpodobně i díky instalovaných mříží na oknech k pokusu o vniknutí do 

budovy nikdy nedošlo. V následující kapitole jsou rizika vniku pachatele podrobněji 

rozebrána, a to v podobě bezpečnostních analýz. 

  



21 

 

7 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIKA 

Všeobecné požadavky, které jsou na bezpečnost podniku kladeny, upravuje řada právních 

předpisů a norem, které je zapotřebí aplikovat a dodržovat. Dalším, velice důležitým 

krokem, je z hlediska řešení bezpečnosti vypracování bezpečnostních analýz, na základě 

kterých se určí, která rizika jsou přijatelná, a která už přechází v rizika nepřípustná.[3] 

Jak analýza, tak i hodnocení rizik jsou procesy sloužící pro potřeby řízení a utváří podklady 

pro rozhodovací proces. V současné době je mnoho metodik a nástrojů. Důležité je, aby bylo 

nejprve vyhodnoceno, zda jsou všechny předpoklady dané metodiky splněny a následně  

se zhodnotí, jestli údaje a data, která jsou poskytnuta, mají vypovídající hodnotu a jsou 

použitelná pro ta rizika, která sledujeme. Následně je prostor pro provedení výpočtu. 

Hodnocení a interpretaci lze provést v rozsahu, který určují metody analýzy rizik, které jsou 

pomocným nástrojem.[6] 

Analýzy a hodnocení rizika se provádějí v různých etapách fungování podniku, ať už je to 

při zavádění nových technologií, nebo už při samotném provozu. Výsledky těchto analýz  

se využívají pro porovnání se zadanými požadavky, umožňují vyhodnotit a odhadnout určité 

charakteristiky, jako jsou životnost, bezpečnost, bezporuchovost, atd. 

Analýza rizika se provádí na základě obecných postupů, které se krok po kroku dodržují. 

Prvním z nich je stanovení požadavku, následně určení identifikace rizik, jejich samotná 

analýza a nakonec zhodnocení výsledků a jejich implementace. [3] 

Existuje mnoho metod pro analýzu a hodnocení rizik. V této diplomové práci jsou použity 

tři, a to Ishikawův diagram, tzv. diagram rybí kosti, která je brána jako obecná metoda pro 

identifikaci ohrožení. Druhou metodou je analýza možností poruch a jejich následků (dále 

jen FMEA) s využitím Paretova diagramu a poslední metodou využitou v této práci je 

analýza souvztažnosti. Tyto dvě metody jsou založeny na výpočtu rizika o ověření výsledků 

a systematicky a strukturovaně vymezují selhání vyjádřeného kvantitativním řešením. 

Základním kritériem pro výběr těchto metod je jejich dostupnost a velká rozšířenost v oblasti 

bezpečnosti.[6] 
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7.1 Ishikawův diagram 

Tato metoda je důležitým nástrojem pro analýzu všech příčin daného následku. Označuje  

se rovněž jako diagram příčin a následků nebo diagram rybí kosti. Jeho výhodou je 

systémový přístup, který řeší problémy a pomáhá vygenerovat myšlenky a náměty. Tato 

analýza by měla být prvním krokem pro řešení všech problémů, u kterých je 

pravděpodobnost, že byly vyvolány více příčinami. Základem této analýzy je týmová 

spolupráce, tzv. brainstorming a pro zefektivnění je důležité zapojení osob, které se v této 

oblasti až tak nepohybují.[3] 

Nyní následuje popis metody a následně je grafické zpracování uvedeno na Obrázku 12. 

Základní příčiny, které mohou vést k překonání fyzické ochrany objektu: 

- překonání obvodu objektu 

- překonání pláště objektu 

- ohrožení podniku vlastními zaměstnanci 

- selhání prvků PZTS 

- nedodržení režimové ochrany 

- neoprávněný pohyb osob v objektu 

Překonání obvodu objektu 

- podhrabání, přestřihnutí a přelezení plotu 

- překonání vstupní brány 

- vniknutí do objektu vozidlem proražením 

- překonání vstupní branky 

- průchod pachatele následkem neuzamčení areálu 

- destrukce zámku 

Překonání pláště objektu 

- rozbití skla od skladu 

- odemčení, vyražení dveří 

- průchod pachatele vlivem neuzamčení 

- proražení vrat vozidlem do skladu 

- násilné odemknutí 

- překonání mříží na oknech 

Ohrožení podniku vlastními zaměstnanci 

- požití alkoholických nebo jiných omamných látek 

- vynášení citlivých informací 
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- podplácení, pomsta 

- nedbalost, nepozornost 

- neaktivování zabezpečovacího systému 

- neuzamčení vozidla 

- odcizení firemního majetku 

Selhání prvků PZTS 

- neaktivování zaměstnancem při konci pracovní doby 

- selhání zabezpečovacího systému 

- zkrat, porucha 

- špatná obsluha 

- deaktivace pachatelem 

Nedodržení režimové ochrany 

- ztráta nebo duplikace klíčů 

- neuzamčení skladu, administrativní budovy, trezoru nebo vstupní brány 

- nedbalost při vedení evidence 

- kouření mimo vyhrazená místa 

Neoprávněný pohyb osob v objektu 

- přepadení, vandalismus 

- odcizení majetku 

- vytipování si objektu s úmyslem pozdějšího vniknutí a odcizení majetku 

- instalace nástražného výbušného systému 

- požár 

- překonání obvodové nebo plášťové ochrany 
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Obrázek 12 Ishikawův diagram [autor] 
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7.2 Analýza možností poruch a jejich následků 

Obecně nazývána jako analýza FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). Tato metoda  

se řadí mezi nejpoužívanější kvalitativní metody analýzy rizik. Můžeme ji chápat jako 

nástroj zlepšování a řízení jakosti. Na základě této analýzy jsou hodnoceny poruchy zařízení 

a jejich vlivy na technologický proces. Princip vychází ze stručné formulace „co se stane, 

když…“ [3] 

Metoda se uskutečňuje aplikací na základě postupného a systematického vyplňování 

formuláře. Prvním krokem je identifikace daného rizika prostřednictvím určených scénářů. 

Následně se hodnotí současný stav situace, a to pomocí tří faktorů. 

Tato analýza je řešena pomocí dvou hledisek. První hledisko, uvedené v Tabulce 6, je 

procesní, což znamená, že daná rizika jsou spojená s lidským faktorem. Druhé hledisko, 

uvedené v Tabulce 7, je strukturální, kde je vyžadována činnost technického charakteru. 

Prvním faktorem je pravděpodobnost výskytu uvedeného scénáře, to znamená, jaká je 

možnost, že dojde k selhání procesu. Výskyt je označen písmenem P. Stupně a bodování je 

určeno v Tabulce 3.[3,5] 

Tabulka 3 Pravděpodobnost výskytu [3] 

Pravděpodobnost výskytu Popis situace P 

Vzdálená Není pravděpodobné, že porucha nastane 1 

Velmi malá Případ s ojedinělým výskytem poruchy 2 

Střední Náhodné poruchy, ale v menší míře 3 

Vysoká Výrobní proces s častými poruchami 4 

Velmi vysoká Téměř jistý výskyt poruchy 5 

Dalším faktorem je význam. To znamená závažnost daného následku. Význam závažnosti 

následku označujeme písmenem N. Stupně bodování jsou uvedeny v Tabulce 4. 
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Tabulka 4 Význam závažnosti následků [3] 

Význam závažnosti následků Popis situace N 

Zanedbatelný Uživatel nezaznamená tento výskyt 1 

Nízký Nepozorují se poškozené funkce objektu 2 

Střední Porucha je obtížná při ovládání 3 

Vysoká Způsobení vážného poškození 4 

Velmi vysoká Porucha ovlivňuje bezpečnost 5 

Posledním faktorem je odhalitelnost. Tím se myslí, jak rychlá je možnost toho, že dojde 

k odhalení negativní události. Odhalitelnost je označena písmenem H. Kritéria hodnocení 

jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Odhalitelnost vzniku [3] 

Odhalitelnost vzniku Popis situace H 

Velmi vysoká Ihned odhalitelné riziko 1 

Vysoká Snadno odhalitelné riziko 2 

Střední Odhalitelné riziko 3 

Nízká Nesnadno odhalitelné riziko 4 

Velmi nízká Neodhalitelné riziko 5 

Po určení hodnot rizikových čísel následuje vyčlenění těch scénářů, jejichž hodnota je příliš 

vysoká. Vyčleněné scénáře jsou podnětem k tomu, aby se navrhla opatření ke zmírnění 

tohoto rizika. Hodnota se určí vynásobením všech tří faktorů s pomocí vzorce 1 a následným 

použitím Paretova principu 80/20, kterým bude grafický výstup Lorentzovy křivky této 

metody na Obrázku 13 a 14. 

R = P * N * H (1) 
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Tabulka 6 Procesní rizika [autor] 

Identifikovaná rizika N P H R % 

1 Nedodržování firemních předpisů 3 2 3 18 7,2 

2 Ztráta klíčů od skladu a areálu 4 1 2 8 3,2 

3 Ztráta klíčů od administrativní budovy 3 2 2 12 4,8 

4 Ztráta klíčů od trezoru 4 2 2 16 6,4 

5 Duplikace klíčů 5 1 4 20 8,0 

6 Neaktivování zabezpečovacího systému při odchodu 4 1 2 8 3,2 

7 Odcizení firemního majetku zaměstnancem 4 2 3 24 9,6 

8 Vynášení citlivých informací firmy zaměstnancem 5 2 3 30 12,0 

9 Kouření mimo vyhrazená místa 2 4 2 16 6,4 

10 Neuzamčení areálu při konci pracovní doby 5 2 2 20 8,0 

11 Nedbalost a nepozornost zaměstnanců 3 3 2 18 7,2 

12 Podplácení zaměstnance 3 2 4 24 9,6 

13 Neuzamčení firemního vozidla 3 3 2 18 7,2 

14 Požár 5 1 1 5 2,0 

15 Vandalismus 2 3 2 12 4,8 

 

Obrázek 13 Paretův diagram – procesní hledisko [autor] 
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Tabulka 7 Strukturální rizika [autor] 

Identifikovaná rizika N P H R % 

1 Neoprávněný pohyb osob a vozidel v pracovní době 2 2 2 8 2,8 

2 Selhání zabezpečovacího systému 3 2 2 12 4,2 

3 Výpadek elektrické energie 2 2 2 8 2,8 

4 Přelezení plotu 3 3 4 36 12,5 

5 Podhrabání plotu 2 1 3 6 2,1 

6 Prostřihnutí plotu 3 4 2 24 8,4 

7 Překonání vstupní brány 3 2 4 24 8,4 

8 Vloupání do administrativní budovy dveřmi 3 3 3 27 9,4 

9 Vloupání do administrativní budovy oknem 3 1 2 6 2,1 

10 Vloupání do skladovacích prostor 4 4 3 48 16,7 

11 Odcizení venku vystaveného zboží 4 4 3 48 16,7 

12 Přepadení prodejny 4 1 1 4 1,4 

13 Úmyslné poškození zařízení 2 2 2 8 2,8 

14 Požár 5 2 1 10 3,5 

15 Odcizení servisního zařízení 3 3 2 18 6,3 

 

Obrázek 14 Paretův diagram – strukturální hledisko [autor] 
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7.2.1 Shrnutí analýzy možností poruch a jejích následků 

Míra tolerance pro strukturální hledisko je dána hodnotou R 16, což znamená, že všechna 

rizika s hodnotou stejnou nebo vyšší se považují za nepřijatelná, pro procesní hledisko 

určuje tuto hranici hodnota R 12. 

Na základě provedení analýzy FMEA a následném grafickém znázornění prostřednictvím 

Paretova diagramu a Lorentzovy křivky, jsou jako identifikovaná nepřijatelná rizika uvedená 

níže v Tabulce 8, která se podrobně rozeberou v další analýze, konkrétně metodou 

souvztažnosti. 

Tabulka 8 Nepřijatelná rizika provedená na základě analýzy FMEA [autor] 

Nepřijatelná rizika provedená na základě analýzy FMEA 

Hledisko procesní Hledisko strukturální 

1 Nedodržování firemních předpisů Selhání zabezpečovacího systému 

2 Ztráta klíčů od trezoru Přelezení plotu 

3 Duplikace klíčů Prostřihnutí plotu 

4 Odcizení firemního majetku zaměstnancem Překonání vstupní brány 

5 Vynášení citlivých informací firmy zaměstnancem Vloupání do administrativní budovy dveřmi 

6 Kouření mimo vyhrazená místa Vloupání do skladovacích prostor 

7 Neuzamčení areálu při konci pracovní doby Odcizení venku vystaveného zboží 

8 Nedbalost a nepozornost zaměstnanců Odcizení servisního zařízení 

9 Podplácení zaměstnance  

10 Neuzamčení firemního vozidla  

7.3 Analýza souvztažnosti 

Tato metoda je ideální pro analýzu celých objektů, tudíž i toho řešeného v této diplomové 

práci. Účelem této metody je propojení zdroji rizik s objekty. Jako u každé jiné analýzy, je 

důležité vyhledat zdroje možného rizika, použijí se i ty, které byly určeny v předchozí 

analýze. V této analýze budou v jednom zahrnuty jak procesní, tak strukturální hlediska. 

Prvním krokem je hodnocení rizik jednotlivě a určení jejich vzájemných vazeb. Nejlepší 

způsob je sestavení matice s možnými riziky, která je uvedena v Tabulce 9. Na osách X a Y 
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zavedeme stejné prvky systému rizika, a pokud se tyto prvky navzájem ovlivňují, zvolíme 

hodnotu jedna, v opačném případě přidělíme hodnotu nula. [6] 

Tabulka 9 Identifikace jednotlivých rizik [autor] 

Ra Rb 

 Identifikace rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ƩKar 

1 Nedodržování 

firemních předpisů 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

2 Ztráta klíčů od 

trezoru 
1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 Duplikace klíčů 1 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 

4 Odcizení firemního 

majetku 

zaměstnancem 

1 0 1  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

5 Vynášení citlivých 

informací firmy 
zaměstnancem 

1 0 0 0  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

6 Kouření mimo 

vyhrazená místa 
1 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

7 Neuzamčení areálu 

při konci pracovní 

doby 

1 0 0 1 0 0  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 

8 Nedbalost a 

nepozornost 

zaměstnanců 

1 1 1 0 0 1 1  0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

9 Podplácení 

zaměstnance 
1 0 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

10 Neuzamčení 

firemního vozidla 
1 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 1 3 

11 Selhání zabezp. 

systému 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 1 1 1 4 

12 Přelezení plotu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1 1 1 1 5 

13 Prostřihnutí plotu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 1 1 5 

14 Překonání vstupní 

brány 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  1 1 1 1 7 

15 Vloupání do adm. 
budovy dveřmi 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1  0 0 0 7 

16 Vloupání do 

skladovacích 

prostor 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0  1 1 9 

17 Odcizení venku 

vystaveného zboží 
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  0 5 

18 Odcizení servisního 

zařízení 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0  8 

 ƩKrb 9 3 9 11 2 3 6 5 2 2 3 5 4 5 9 8 9 10  
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V dalším kroku sečteme hodnoty jak v řádcích, tak sloupcích a vypočítáme koeficienty Kar 

a Kpr, vzorec 2 a 3, které představují procentuální vyjádření počtu závažných rizik Rb, jež 

mohou být vyvolána rizikem Ra. Takto získané koeficienty vložíme do tabulky, která je 

znázorněna jako Tabulka 10 a slouží ke grafickému znázornění. [6] 

Kar = [ ƩKar/(x – 1) ] * 100        (2) 

Kbr = [ ƩKrb/(x – 1) ] * 100        (3) 

Tabulka 10 Stanovení koeficientů rizik [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Kar [%] x 53 12 47 53 18 12 47 47 18 18 24 29 29 41 41 53 29 47 

Kbr [%] y 53 18 53 65 12 18 35 29 12 12 18 29 24 29 53 47 53 59 

Karmin = 12     Karmax = 53 

Kprmin = 12     Kprmax = 65 

Dále je potřeba určit polohy os O1 a O2, které jsou vypočteny prostřednictvím vzorců 4 a 5. 

Spolehlivost systému je dána hodnotou s = 80%. Tyto kvadranty určují závažnost daných 

rizik.[6] 

O1 = 100 - [ (Kar max – Kar min) / 100 ] * s [%]      (4) 

O2 = 100 - [ (Kpr max – Kpr min) / 100 ] * s [%]      (5) 

O1 = 67 

O2 = 58 

Na Obrázku 15 jsou uvedeny body z tabulky, které jsou dále rozděleny do čtyř kvadrantů  

na základě polohy os O1 a O2. [6] 



32 

 

 

Obrázek 15 Kvadranty rizik s osami oblastí [autor] 

Závažnost daných rizik je popsána v Tabulce 11, kde největší riziko představují oblasti I a II. 

[6] 

Tabulka 11 Závažnost rizik pro dané oblasti [6] 

Oblast Závažnost rizik pro dané oblasti 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečné rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečné rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

7.3.1 Shrnutí metody souvztažnosti 

Z následující metody vyplývá, že část rizik se nachází ve II. oblasti a další, poměrně velká 

část, se nachází ve IV. oblasti, ale poměrně velice blízko oblasti II. Proto je potřeba  

se na tyto rizika také zaměřit a v následující kapitole je rozebrat. V Tabulce 12 jsou 

identifikovaná rizika vypsána. 

  



33 

 

Tabulka 12 Vybraná rizika pomocí metody souvztažnosti [autor] 

 Rizika vybrána na základě metody souvztažnosti 

1 Nedodržování firemních předpisů 

2 Duplikace klíčů 

3 Odcizení firemního majetku zaměstnancem  

4 Vloupání do administrativní budovy dveřmi 

5 Vloupání do skladovacích prostor 

6 Odcizení venku vystaveného zboží 

7 Odcizení servisního zařízení 

Rizika, která jsou vypsána v uvedené tabulce, budou zahrnuta v další kapitole, která se bude 

zabývat novým návrhem způsobu zabezpečení. Těmto rizikům bude věnována vyšší 

pozornost při plánování zabezpečení. 

7.4 Zhodnocení provedených analýz 

Na základě provedených analýz lze obecně říci, že největší slabinou podniku jsou skladovací 

prostory a zboží vystavené venku. Zabezpečení skladovacích prostor, kde se nachází  

i servisní zařízení, je málo zabezpečené a venkovní prostory nejsou zabezpečené vůbec. 

Pokud si výsledky analýz porovnáme s historií vloupání, je zřejmé, že provedené analýzy 

mají vypovídající hodnotu. Důležitým aspektem, který analýza neprokázala, je způsob 

vniknutí pachatelů do objektu firmy. Nejčastějším způsobem je prostřihnutí nebo přelezení 

plotu, a proto bude tento fakt v následující kapitole, kterou bude návrh nového zabezpečení, 

brán na zřetel. 

Jako poměrně vysoké riziko bylo identifikováno nedodržení firemních předpisů a odcizení 

firemního majetku zaměstnancem. Pokud bychom to měli porovnat s analýzou FMEA, tak 

tam jsou výsledné hodnoty velice nízké, a proto tato oblast dále řešena nebude. 
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8 NÁVRH INOVATIVNÍHO ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ 

Následující kapitola se bude zabývat zlepšením současného stavu zabezpečení,  

a to prostřednictvím tří variant, kde každá z nich bude postavená na jiném principu. Všechny 

varianty budou mít společný jeden prvek zabezpečení, kterým je nové oplocení. Jelikož  

už prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS) jsou zde 

realizovány, náklady na jejich počáteční zřízení a instalaci odpadají. 

Jedna varianta bude zaměřena hlavně na zabezpečení skladovací haly, jelikož se velká část 

krádeží uskutečnila právě tam, a také na základě provedených analýz, kdy je vloupání  

do skladu velkým rizikem. Druhá varianta bude zaměřena jak na skladovací halu, tak  

na venkovní prostory, kde by se riziko krádeže vlivem zabezpečení skladu zvýšilo a analýza 

opět doporučuje tento prostor zabezpečit. Poslední varianta bude zaměřena na zabezpečení 

jak skladovací haly, venkovních prostor, tak i na samotnou administrativní budovu. 

Na základě konzultací s objednatelem je navržení variant limitováno. Prvním faktem, který 

si objednatel vyžádal, je ten, že nechce řešit fyzickou ostrahu z důvodu průběžných nákladů, 

které není ochoten akceptovat, a proto dá přednost elektronickému zabezpečení. Naopak je 

kladen důraz na nové oplocení, které by se mělo objevit v každé z variant. Dalším faktorem, 

jenž objednatel vyžaduje, je finanční limit, který nesmí být výrazně překročen. Tento limit je 

domluven na 90.000 Kč včetně práce a montáží. Tyto tři požadavky je nutno akceptovat. 

Následující varianty se nebudou lišit velkým rozdílem v ceně, aby tento aspekt objednatele 

neovlivňoval a také proto, aby byly splněny jeho požadavky na finanční limit. Budou se lišit 

hlavně úrovní a rozsahem zabezpečení jednotlivých částí podniku. Po představení všech 

alternativ následuje kriteriální analýza, na základě které se doporučí, jaká varianta je 

nejpřijatelnější, a ta bude v pozdější kapitole detailně rozebrána. 

Aby bylo možno objekt odpovídajícím způsobem zabezpečit, je nutno určit, do jakého 

stupně zabezpečení je objekt řazen, což je uvedeno v normě ČSN EN 50131-1 ed. 2, viz. 

Tabulka 13. Z toho následně vyplyne i minimální rozsah střežení, který je pro daný stupeň 

nutný a je znázorněn v Tabulce 14.  
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Tabulka 13 Stupně zabezpečení [2] 

Stupeň Míra rizika Předpokládaný typ narušitele 

1 Nízké Narušitel má malou znalost PZTS, omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů 

2 Nízké až střední Narušitel má určité znalosti o PZTS, omezený sortiment 
základních přenosných přístrojů 

3 Střední až vysoké Narušitel je obeznámen s PZTS, úplný sortiment základních 

přenosných přístrojů a elektronických zařízení 

4 Vysoké Narušitel je schopen nebo má možnost zpracovat podrobný plán 
vniknutí, kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro 

náhradu rozhodujících prvků PZTS 

Tabulka 14 Minimální rozsah střežení [19] 

Střeží se 
Stupeň zabezpečení 

1 2 3 4 

Obvodové dveře O O OP OP 

Okna  O OP OP 

Ostatní otvory  O OP OP 

Stěny   P P 

Stropy nebo střechy   P P 

Podlahy    P 

Místnosti T T T T 

Objekt (vysoké riziko)   S S 

O-otevření, P-průnik, T-past (nástraha), S-objekty vyžadující speciální bezpečnost 

Na základě Tabulky 13 je zřejmé, že objekt je řazen do stupně zabezpečení 2. Z toho 

vyplývá, že je nutno zaměřit se na zabezpečení oken, dveří, ostatních otvorových výplní  

a místností. Daný objekt už určité zabezpečovací prvky má, teď půjde hlavně o to, jak je 

vylepšit a zefektivnit. 
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8.1 Varianta zabezpečení „A“ 

Jak už bylo zmíněno, tato varianta se zaměřuje hlavně na kvalitní zabezpečení skladovacích 

prostor. Jsou zde řešeny jak mechanické zábranné systémy, tak i poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy (dále jen PZTS). Větší důraz je zde však kladen na PZTS. Finanční 

vyčíslení této varianty je uvedeno v Tabulce 15. 

Obvodová ochrana 

V této variantě je navrženo nové oplocení po celé boční straně areálu u železnice. Délka 

oplocení je 50 m, kde se každé 2,5 m budou instalovat sloupky. Dále se po celé délce 

oplocení instaluje ostnatý drát. Veškerý plotový systém je odebírán od společnosti HUPL. 

Plotový panel je vyroben z ocelových drátů o průměru 4 mm, výška plotu je 2 m. Sloupek je 

vyroben z kovového obdélníkového profilu s výškou 2,2 m. [34, 35, 36] 

Plášťová ochrana 

Je v případě skladovacích prostor řešena bezpečnostními fóliemi, které jsou dodávány 

firmou NEXT. Bezpečnostní fólie splňují bezpečnostní třídu II. Počet fólií potřebných  

pro instalaci do skladovacích prostor jsou 2. [33] 

Dalším bezpečnostním prvkem je nalepení samolepek, které upozorňují na fakt, že objekt je 

monitorován a slouží jako psychologický efekt pro pachatele. Samolepky budou použity  

na okna ve skladovacích prostorách, vstupních vrat a vstupních dveřích do administrativní 

budovy. 

Dále je zde realizována instalace magnetický rozepínacích kontaktů, které jsou odebírány  

od firmy Jablotron. Celkový počet 4 je realizován na vstupních dveřích do administrativní 

budovy, na dveře skladovací haly pro zaměstnance a na okna ve skladovací hale. [25] 

Prostorová ochrana 

V první řadě je zde realizována instalace bezdrátového kombinovaného detektoru pohybu 

osob. Kombinace je řešena PIR a mikrovlnnou detekcí. Detektory jsou odebírány od firmy 
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Jablotron. Celkem jsou instalovány 3 detektory, všechny do skladovacích prostor, a to jeden 

u vchodu pro zaměstnance, jeden v šatně a jeden v odpočinkové místnosti. [24] 

Tabulka 15 Finanční analýza varianty A [autor] 

Zboží Počet kusů/m
2
 Cena za ks/m

2
[Kč] Cena celkem vč. DPH 

PIR a MW čidlo JA 80W 3 2373 7 119 Kč 

Samolepka na okno 4 6 24 Kč 

Magnetické čidlo SA-200-A 4 87 348 Kč 

Plot 50 999 49 950 Kč 

Sloupky 20 330 6 600 Kč 

Ostnatý drát 8m 7 1056 7 392 Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 2 835 1 670 Kč 

Celkem   73 103 Kč 

8.2 Varianta zabezpečení „B“ 

Tato varianta řeší opět mechanické zábranné systémy a PZTS. Zde je důraz kladen zejména 

na zabezpečení skladovacích a venkovních prostor, jelikož je zde na základě analýzy největší 

riziko odcizení sortimentu. Níže je popsán systém zabezpečení jednotlivými prvky a jeho 

vyčíslení je uvedeno v Tabulce 16. 

Obvodová ochrana 

V souvislosti s plotovým zabezpečením je plot a sloupky realizován úplně stejně jako  

ve variantě „A“ s tím rozdílem, že zde není instalován ostnatý drát. 

Dále je zde instalace zpomalovacího práhu, který má doporučenou rychlost 10 km/h. Jeho 

rozměry jsou 215 mm x 430 mm. Zpomalovací práh je dodáván firmou KWESTO. [31] 

Plášťová ochrana 

Jsou zde instalovány 2 bezpečnostní fólie, které jsou umístěny na oknech do skladovací haly. 

Tyto fólie jsou řešeny stejně jak ve variantě „A“ a dodávány opět stejnou firmou, NEXT. 

Dále je navržena instalace 4magnetických kontaktů a umístění samolepek na okna a dveře 

administrativní budovy, oba tyto druhy zabezpečení jsou realizována jako ve variantě „A“. 
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Prostorová ochrana 

Je řešena PIR čidly, které mají vysokou odolnost proti falešným poplachům. Jejich detekční 

úhel je 120°. PIR čidla jsou dodávána firmou Jablotron. Celkový počet instalovaných čidel je 

3, kde budou všechny umístěny ve skladovacích prostorách, kde jedno číslo bude snímat 

vstup pro zaměstnance, druhé šatnu a poslední odpočinkovou místnost. [26] 

Dalším instalovaným prvkem je venkovní PIR detektor. Ten bude umístěn ve venkovních 

prostorách a bude snímat zejména oblast vstupu do skladovací haly a materiál, který je 

umístěn venku. Montážní výška detektoru je 3 m. Detektor je odolný proti sabotáži  

a pravidelně provádí autotest. Bude napojen na ústřednu, která se nachází ve skladovací hale, 

vzhledem k dosahu s ústřednou, která je 300 m, nebude s instalací žádný problém. [27] 

Posledním prvkem prostorové ochrany instalovaným v této variantě je venkovní akustická 

a optická siréna, která bude sloužit hlavně jako výstražný parametr. Siréna obsahuje 

sabotážní senzory pro detekci otevření krytu nebo utržení. Siréna je vhodná do míst, kde  

se zvuk odráží od okolních domů. Ideální umístění je připevnění na administrativní budovu 

směrem na příjezdovou komunikaci. Siréna je dodávána firmou Jablotron. [28] 

Tabulka 16 Finanční analýza varianty B [autor] 

Zboží Počet kusů/m
2
 Cena za ks/m

2
[Kč] Cena celkem vč. DPH 

PIR čidlo JA 80P 3 1595 4 785 Kč 

Venkovní čidlo JA-88P 1 7563 7 563 Kč 

Magnetické čidlo SA-200-A 4 87 348 Kč 

Venkovní siréna OS-360A 1 1597 1 597 Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 2 835 1 670 Kč 

Samolepka na okno 4 6 24 Kč 

Plot 50 999 49 950 Kč 

Sloupky 20 330 6 600 Kč 

Zpomalovací práh 1 980 980 Kč 

Celkem   73 517 Kč 
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8.3 Varianta zabezpečení „C“ 

Poslední variantou, která je pro zabezpečení objektu řešena, je realizována opět pomocí 

mechanických zábranných systémů a PZTS, které hrají v této variantě největší roli. Tato 

varianta bude zaměřena na zabezpečení skladovacích a venkovních prostor a střežení 

administrativní budovy. Jednotlivé zabezpečení je popsáno níže a vyčísleno v Tabulce 17. 

Obvodová ochrana 

Je řešena prostřednictvím plotu z ocelových drátů. Plot a sloupy jsou řešeny stejně, jako 

v předchozích variantách. Zde je instalace oplocení opět bez ostnatého drátu. 

Plášťová ochrana 

Je řešena bezpečnostními fóliemi s celkovým počtem kusů 3. Kdy dvě jsou instalovány  

na okna skladovací haly a jedna na vstupní dveře do administrativní budovy, které jsou 

prosklené. Fólie jsou odebírány od firmy NEXT a mají stejné parametry jako v předchozích 

variantách. 

Dále je zde realizována instalace magnetických rozpínacích kontaktů v celkovém počtu 4  

a preventivních samolepek na dveře na okna. Tyto bezpečnostní prvky jsou stejné jako 

v předchozích variantách. 

Prostorová ochrana 

Skladovací prostor je zajištěn 2 PIR čidly, kde jedno snímá oblast vstupu pro zaměstnance 

vevnitř v hale a druhé odpočinkovou místnost. PIR čidlo se vyznačuje vysokou odolností 

proti falešným poplachům. Pokryje až 112 m
2
 plochy a detekční úhel 120°. Čidlo je 

dodáváno firmou Jablotron. [26] 

Oblast vstupu do administrativní budovy bude posílena o detektor rozbití skla, který má 

detekční vzdálenost 9 m a bude sloužit pro případné narušení vstupních dveří  

do administrativní budovy. Čidlo je dodáváno firmou Jablotron. [29] 
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Venkovní prostor je střežen bezpečnostní kamerou, která funguje bezdrátově pomocí GSM. 

Tato bezpečnostní kamera v sobě zahrnuje další detektory, jako jsou PIR detektor, zvukový 

detektor, detektor rozbití skla a další. Tudíž je schopna monitorovat a detekovat jak prostor 

venkovního zboží, tak i vstup do administrativní budovy. Zorný úhel je 95°. Kamera je 

umístěna v přístřeší, které se nachází uprostřed nového oplocení. Je dodávána firmou 

Jablotron. [30] 

Tabulka 17 Finanční analýza varianty C [autor] 

Zboží 

Počet 

kusů/m
2
 Cena za ks/m

2
[Kč] Cena celkem vč. DPH 

PIR čidlo JA-80P 2 1 595 3 190 Kč 

Čidlo rozbití skla JA-85B 1 1 198 1 198 Kč 

Magnetické čidlo SA-200-A 4 87 348 Kč 

Kamera EYE-02 GSM 1 8 591 8 591 Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 3 835 2 505 Kč 

Samolepka na okna 4 6 24 Kč 

Plot 50 999 49 950 Kč 

Sloupky 20 330 6 600 Kč 

Celkem   72 406Kč 

 

8.4 Výběr vhodné varianty zabezpečení 

Výběr je proveden na základě rozhodovací matice. Základem této metody je pomocí 

zvolených kritérií posoudit vypracované varianty. Kritéria byla určena na základě dohody 

s objednatelem, kdy striktně trval na ceně pořízení, životnosti a spolehlivosti systému  

a kvalitě zabezpečení. Ostatní kritéria byla po dohodě doplněna. 

Varianty se posoudí pomocí dvou výpočtů. První výpočet, který je uveden v Tabulce 18, je 

vypočítán pomocí přiřazení bodových hodnot 1 až 5 k daným variantám na základě 

zvolených kritérií. Nejvyšší hodnotu má číslo 5. [8] 
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Kritéria posouzení jsou následující: 

- spolehlivost systému 

- cena (náklady na pořízení) 

- náročnost na údržbu 

- životnost systému 

- záruční lhůta 

- kvalita zabezpečení 

- jednoduchost na obsluhu 

Tabulka 18 Posouzení variant na základě kritérií [autor] 

Kritérium 
Varianta 

A B C 

K1 3 4 3 

K2 3 3 4 

K3 5 5 4 

K4 4 4 4 

K5 5 5 5 

K6 2 3 3 

K7 4 4 3 

Součet 26 27 26 

Pořadí II. I. II. 

Druhý výpočet, uveden v Tabulce 19, poukazuje na hodnocení důležitosti (váhy), kdy je 

kritérium hodnoceno opět body 1 až 5, kde má číslo 5 znovu nejvyšší váhu. Po součtu těchto 

bodových hodnocení je vítěznou variantou ta, která má největší hodnotu. [8] 
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Tabulka 19 Posouzení variant návrhu podle vah kritérií [autor] 

Kritérium Váha 
Varianta 

A B C 

K1 5 15 20 15 

K2 5 15 15 20 

K3 2 10 10 8 

K4 4 16 16 16 

K5 3 15 15 15 

K6 4 8 12 12 

K7 2 8 8 6 

Součet 87 96 92 

Pořadí III. I. II. 

Na základě kriteriální analýzy vyšla jako nejvhodnější varianta „B“. Tato varianta bude 

podrobně rozebrána v následující kapitole. Limit byl stanoven na 90 000 Kč. Vítězná 

varianta je vyčíslena na 73 517 Kč bez práce a montáže, po připočtení těchto aspektů, které 

činí zhruba 25% ceny, se částka dostane na 91 896 Kč, což je pro objednatele přijatelná 

cena. 
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9 PODROBNÝ ROZBOR VÍTĚZNÉ VARIANTY „B“ 

Na základě rozhodovací matice bude podrobně rozebrána právě varianta „B“. Varianta bude 

rozebrána na základě předchozí prezentace a následně bude zvlášť rozšířena o doporučení 

návrhu na její zefektivnění přidáním dalších prvků. 

Rozpracování této varianty bude ve třech bodech, a to v ochraně obvodové, plášťové  

a prostorové. Zabezpečení bude zaměřeno zejména na ochranu skladovacích prostor  

a prostoru venkovního, kde je také vystaveno zboží. 

9.1 Obvodová ochrana 

Z finančního hlediska je nereálné oplotit celý obvod areálu, proto se oplocení zaměřuje 

pouze na jednu stranu, která je nejčastěji překonávána pachatelem. Tato strana, dlouhá 50 m, 

se nachází u skladovací haly, kde je přístup z vlakové vlečky. 

Plot (Obrázek 16) je dodáván firmou Hupl. Označení je PANEL 3D Zn 

200x50/4/2500x2030. Plotový panel je vyroben z ocelových drátů, které mají průměr 4 mm, 

velikost ok 200 mm x 50 mm a šířku panelu 2500 mm. Výška plotu je 2 m. Pro pevnost  

a stabilitu je plotový panel na určitých místech podélně prolisován. Povrchová úprava je 

zinek. [34] 

 

Obrázek 16 Oplocení areálu [34] 
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Dalším prvkem obvodové ochrany jsou sloupy, které jsou umístěny co 2,5 m při oplocení. 

Plotové sloupky jsou dodávány firmou Hupl (Obrázek 17), konkrétně pod označením Zn 

40x60/2200. Je vyroben z obdélníkového kovového profilu o rozměrech 40 mm x 60 mm. Je 

ideální k vybraným plotovým panelům. [35] 

 

Obrázek 17 Sloupek [35] 

Dalším prvek obvodové ochrany je zpomalovací práh (Obrázek 18), dodávaný firmou 

Kwesto. Je sestaven na doporučenou rychlost 10 km/h. Jelikož je toto maximální povolená 

rychlost v areálu, je to ideální prostředek k jejímu dodržování. Montáž je realizována 

přišroubováním k vozovce šrouby a hmoždinkami. Střídavě se montuje žlutý a černý díl. 

[31] 

 

Obrázek 18 Zpomalovací práh [31] 
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9.2 Plášťová ochrana 

Z toho důvodu, že jsou v celé administrativní budově instalovány mříže na oknech, není 

nezbytné tuto část momentálně zabezpečovat. Proto je zabezpečení orientováno  

na skladovací prostory. 

Zde jsou instalovány bezpečnostní fólie firmy NEXT (Obrázek 19). Instalovány jsou celkem 

2, jedna v šatně pro zaměstnance a druhá v odpočinkové místnosti. Obě místnosti se nachází 

vedle sebe, ihned u vchodu pro zaměstnance do skladovací haly. Fólie jsou typu SCX,  

což znamená bezpečnostní čirou fólii s atestem P2A. Tloušťka je 0,35 mm. Jejich základní 

funkcí je hlavně ochrana před vniknutím do objektu a ochrana před poraněním při rozbití 

skla. [33] 

 

Obrázek 19 Bezpečnostní fólie [33] 

Dalším prvkem plášťové ochrany je instalace magnetických kontaktů dodávaných firmou 

Jablotron (Obrázek 20). Jedná se o detektor SA-200-A magnetický dveřní kontakt, který je 

rozpínací. Kontakt se instaluje na vstupní dveře administrativní budovy, na vchod do 

skladovací haly pro zaměstnance a na okna, kde jsou instalovány bezpečnostní fólie. [25] 
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Obrázek 20 Magnetický dveřní kontakt [25] 

Poslední prvkem plášťové ochrany je nalepení samolepek (Obrázek 21), které upozorňují  

na to, že je objekt zabezpečen. Tyto samolepky působí jako odstrašující charakter  

pro potencionálního pachatele. Jejich umístění bude stejné jako v případě magnetických 

dveřních kontaktů. 

 

Obrázek 21 Výstražná nálepka [27] 

9.3 Prostorová ochrana 

Je zaměřena na zabezpečení jak skladovací haly, tak venkovních prostor. Administrativní 

budova z tohoto pohledu zabezpečena nově není. Tam je zabezpečení v porovnání 

s ostatními částmi objektu vzhledem k místu, kde se nejčastěji odcizuje majetek, zatím 

dostačující. 
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Do skladovacích prostor jsou firmou Jablotron instalovány PIR detektory pohybu osob 

(Obrázek 22). Detektor kryje až 112 m
2
 podlahové plochy a je velice odolný proti falešným 

poplachům. Životnost lithiové baterie je zhruba 3 roky. Dosah na přímou viditelnost je až 

300 m. Instaluje se 2,5 m nad úrovní podlahy. Se základní čočkou je úhel detekce 120°  

a délka záběru 12 m. Rozsah pracovních teplot je -10°C až +40°C. Detektor splňuje 

klasifikaci pro stupeň zabezpečení 2. Detektory jsou umístěny do prostoru vstupu  

pro zaměstnance, šatny a odpočinkové místnosti. [26] 

 

Obrázek 22 PIR detektor pohybu osob [26] 

Na detekci venkovních prostor, zvláště oblasti skladování sortimentu a oblasti vstupu  

do skladovací haly je použit venkovní PIR detektor JA-88P vyráběn firmou Jablotron 

(Obrázek 23). Detektor je vybaven dvěma kontakty, které okamžitě hlásí jeho otevření. Dále 

je pravidelně prováděn autotest. Životnost lithiových baterií je 3 roky. Dosah s ústřednou je 

při přímé viditelnosti zhruba 300 m a montážní výška detektoru je 2,5 m až 3 m. Pracovní 

prostředí je nastaveno na -20°C až +60°C. Detektor se instaluje v přístřešku, který se nachází 

uprostřed na straně, kde je instalováno nové oplocení. [27] 
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Obrázek 23 Venkovní PIR detektor pohybu [27] 

Posledním prvkem prostorové ochrany je instalace venkovní sirény OS-360A dodávané 

firmou Jablotron (Obrázek 24). Je vhodná do míst, kde se zvuk odráží od okolních domů. 

Obsahuje sabotážní senzory, které detekují otevření krytu nebo utržení. Siréna  

má zabudovaný blikač. Houkání a blikání lze ovládat samostatně. Je vyrobena z odolného 

plastu se zvýšenou odolností proti UV záření a povětrnostním podmínkám. Doba houkání je 

5 minut a doba blikání 30 minut. Spadá do třídy prostředí IV., což je -25°C až +60°C. Siréna 

je umístěna na boční stranu administrativní budovy u vjezdu do objektu. [28] 

 

Obrázek 24 Venkovní akustická a optická siréna [28] 
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9.4 Návrh na zefektivnění zabezpečení 

Varianta zabezpečení, která byla vybrána a detailně popsána vzhledem k finančnímu limitu 

objednatele nejideálnější a nejlepší možná. I přes to navrhuji zahrnout další bezpečnostní 

prvky, které by cenu projektu sice zvýšily, ale o to by bylo zabezpečení účinnější  

a efektivnější. 

Navrhuji rozšířit bezpečnost objektu o instalaci ostnatého drátu (Obrázek 25), který by byl 

připevněn na nový plotový panel. Právě toto místo je nejčastěji překonáváno pachatelem  

za účelem krádeže. Ostnatý drát je dodáván 8 m v balení, kdy balení stojí 1 056 Kč včetně 

DPH. Vzhledem k délce plotu, který je 50 m, je potřeba 7 balení, kdy by cena činila  

7 392 Kč. [36] 

 

Obrázek 25 Ostnatý drát [36] 

Dále navrhuji instalaci bezpečnostní kamery, která by byla umístěna před vchodem  

do administrativní budovy a snímala by zároveň i vstup do areálu v pracovní době, kdy je 

možnost krádeže venkovního zboží reálná, protože vzhledem k velikosti areálu není možno 

po celou dobu kvalitně hlídat celý objekt a fyzická ostraha je objednatelem zamítnuta. Jedná 

se o kameru společnosti Jablotron EYE-02 GSM (Obrázek 26). Bezpečnostní kamera v sobě 

navíc zahrnuje PIR detektor, zvukový detektor, detektor rozbití skla, náklonový a vibrační 

detektor a detektor pohybu v obraze. Paměťová karta disponuje kapacitou až 4 GB a je 

schopna uchovávat až 200 záznamů ve vnitřní paměti. Záznam je vázán na oznamovací 

povinnost v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Provozní teplota se pohybuje  

od -20°C až do +60°C. Čočka má zorný úhel 95°. Cena této kamery činí 8 591 Kč včetně 

DPH. [30] 
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Obrázek 26 Bezpečnostní kamera [30] 

Celková cena zabezpečení by činila 89 500 Kč bez dopravy a montáže. V případě zahrnutí  

i těchto služeb při předpokládaném nárůstu o 25% by konečná cena byla 111 875 Kč. Zde je 

na uvážení samotného objednatele, zda je ochoten investovat do zabezpečení, které považuji 

za účinnější. Popřípadě navrhuji dodatečnou instalaci těchto prvků v pozdějším období. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo optimálně, tj. jak z hlediska bezpečnosti, tak i po finanční 

stránce, zabezpečit objekt stavebnin Raab Karcher. Tento areál se nachází v Ostravě 

Vítkovicích, v oblasti s velkým počtem firem a vysokou kriminalitou. Stavebniny už určitý 

systém zabezpečení mají, disponují i poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

(dále jen PZTS), ale pouze v základní míře. 

Úvodní část je zaměřena na seznámení se s firmou a na uvedení základních údajů, které jsou  

pro vytvoření dalších bodů práce velice důležité. Společnost se zabývá prodejem veškerého 

stavebního materiálu. Areál stavebnin disponuje administrativní budovou, skladovací halou  

a venkovními skladovými prostorami. V úvodní části práce jsou také přehledně uvedena 

aktiva stavebnin a dále historie krádeží do objektu. Právě častá vloupání do areálu jsou 

důležitým aspektem pro následný návrh inovace zabezpečení. 

Druhá část se zabývá rozborem současného zabezpečení firmy. Jednak, z hlediska obvodové 

ochrany, která se týkala zejména oplocení objektu a prostoru vjezdu do něj, dále ochranou 

plášťovou, která představuje otvorové výplně jednotlivých budov. Ochrana prostorová, která 

se zabývá PZTS fungujících v administrativní budově a skladovací hale a je zajišťována 

firmou Henig Security Servis, s.r.o. Dále je v této části práce řešena ochrana předmětová, 

týkající se trezoru v objektu firmy, a nakonec ochrana režimová, která popisuje základní 

fungování stavebnin z provozního hlediska. Fyzická ostraha není v areálu řešena. 

Další fáze diplomové práce navazuje na současné zabezpečení objektu, na jehož základě jsou 

vypracovány tři bezpečnostní analýzy, které odhalily největší nedostatky a slabá místa 

v systému zabezpečení. První analýzou je Ishikawův diagram, který je výchozím krokem  

pro následně vypracované analýzy. Další použitou metodou je tzv. analýza FMEA,  

na základě které už jsou odhalitelné určité chyby v systému. Tato metoda je doplněna  

o Paretův diagram. Poslední použitou analýzou je metoda souvztažnosti, jejíž rizika byla 

vybrána na základě analýzy FMEA a podrobněji rozebrána. Z této metody vyšly procesy, 

které jsou nejrizikovější a které by měly být rozpracovány v dalším bodě diplomové práce. 

Na základě těchto analýz vyšly jako nejpravděpodobnější rizika vloupání do skladovacích 
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prostor a administrativní budovy a odcizení sortimentu a servisního zařízení. Proto je 

následné zabezpečení věnováno těmto aspektům. 

Poslední bod práce je návrh inovativního řešení zabezpečení prostřednictvím tří variant  

a následně výběr té nejvhodnější a její podrobný popis. Všechny varianty mají stejný 

finanční limit, což byl základ pro její výběr, aby to objednatele neovlivňovalo. Jedna 

varianta je zaměřena zejména na zabezpečení skladovacích prostor, druhá navíc  

na zabezpečení venkovních prostor a poslední varianta se zabývá zabezpečením veškerých 

budov v areálu a venkovních prostor. Na základě rozhodovací matice, kde byly určeny 

kritéria zejména objednatelem, vyšla jako nejoptimálnější varianta „B“, která navrhuje právě 

zabezpečení skladovacích a venkovních prostor. 

Finanční limit objednatele činil 90 000 Kč. Vítězná varianta se po započítání montáže  

a dopravy dostala na částku 91 897 Kč, což je po firmu přijatelná suma. V projektu  

je zařazen i návrh na optimálnější zabezpečení, kde jsem přidala další prvky zabezpečení. 

V tomto návrhu se konečná částka dostala na hodnotu 111 875 Kč a byla objednateli 

představena a doporučena. 

Přínosem této diplomové práce je fakt, že bylo upozorněno na určité nedostatky 

v zabezpečení objektu stavebnin Raab Karcher a je vypracován návrh na jejich odstranění. 

Firma disponuje 50 ti pobočkami v rámci České republiky a mé návrhy jsou realizovatelné 

v praxi na převážné většině z nich. 
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