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Anotácia 
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zvýšenia jeho technické ochrany v kritických miestach: Bakalárska práca, Ostrava: VŠB- TU 

Ostrava, 2014. 35 s. 

 

 Bakalárska práca je zameraná na technickú bezpečnosť zvolenej administratívnej budovy 

súkromnej firmy. V úvode sú charakterizované zákony a normy súvisiace s danou 

problematikou, v ďalšej časti sú popísané jednotlivé  prostriedky fyzickej ochrany. Cieľom 

práce bolo s využitím vhodných mechanizmov analýzy bezpečnostných rizík a hrozieb 

odhaliť kritické miesta vybraného objektu a následné zvýšenie stupňa ochrany osôb 

a majetku, ktoré sa v ňom vyskytujú. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

IP                 Internetový protokol (Internet protocol) 

WWW         World Wide Web 

PZTS           Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém 

ČR               Česká republika 

Sb.               Zbierky (Sbírky) 

MZS            Mechanické zábranné systémy 

CCTV          Uzavretý televízny okruh (Closed Circuit Television) 

a.s.               Akciová spoločnosť 

m                 Meter 

km               Kilometer 

m2                        Meter štvorcový 

č.                  Číslo   

IT                 Informačné technológie (Information Technology) 

OOPP          Osobné ochranné pracovné prostriedky 

VIP              Veľmi dôležitá osoba (Very important person) 

PIR              Pasívny infračervený (Passive Infrared) 

NP               Nadzemné podlažie 

FMEA         Analýza príčin a následkov porúch (Failure Mode and Effects Analysis) 

IR                 Infračervený (Infrared) 

s                   Sekunda 

GSM            Globálny systém pre mobilnú komunikáciu (Global System for Mobile                                                                                

                     Communications) 

MMS            Multimediálna správa (Multimedia Messaging Service) 

SMS             Služba krátkých textových zpráv (Short message service) 

DPH             Daň z pridanej hodnoty 
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1 Úvod 

Riešenie zabezpečenia objektu môže niekomu znieť ako výplod modernej doby 

alebo niečo, čo sa objavilo až s objavom moderných technológií. Pokiaľ sa však pomyselne 

vrátime v čase, zistíme, že ľudstvo si svoj majetok chráni od nepamäti. Existuje o tom 

nespočetné množstvo dôkazov. V hrobke z čias egyptských faraónov sa našiel drevený 

kľúč, z doby Rímskej ríše sú známe rôzne uzamykacie mechanizmy zo železa a bronzu, 

v stredoveku si zas králi chránili svoje hrady vodnými priekopami, padacím mostom či 

mrežami. Postupom času sa samozrejme úroveň a spôsob zabezpečenia zdokonaľovala, ale 

princíp a cieľ je stále rovnaký a to chrániť svoj majetok. 

            V dnešnom uponáhľanom svete si málokto môže dovoliť obetovať svoj voľný čas 

na to, aby skúmal nedostatky v zabezpečení svojho objektu. Väčšina ľudí vkladá svoju 

dôveru do rúk rôznym certifikovaným firmám, ktoré ponúkajú  podľa nich najlepšie 

produkty a vzniknuté nedostatky sa objavia až pri ich prekonaní zlodejom alebo 

nepriaznivým prírodným živlom, kedy už nie je cesta späť. Poistenie, ak ho poškodený má, 

vykompenzuje síce straty vo forme finančného odškodnenia, ale vzácne rodinné dedičstvo 

alebo listinu s firemným tajomstvom mu už určite nevráti. Ako študent Fakulty 

bezpečnostného inženířstvý som sa vžil do situácie tohto poškodeného, a tak som sa 

rozhodol spracovať túto bakalárku s cieľom nájsť tieto kritické miesta na konkrétnom 

objekte  firmy A&T a.s. na Slovensku a zároveň navrhnúť vhodné opatrenia na ich 

odstránenie.  

             Verím, že za použitia vhodných analýz  bezpečnostných rizík sa mi podarí 

vypracovať vhodný návrh na zvýšenie bezpečnosti daného objektu a zároveň sa nestane 

moja bakalárska práca len formálnym dokumentom a popisom možného riešenia situácie, 

ale stane sa aj predlohou na reálne riešenie možných dopadov nebezpečenstva a zároveň 

prispeje k výbere vhodných prvkov technických prostriedkov za účelom zvýšenia stupňa 

bezpečnosti tohto administratívneho objektu.  
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2 Rešerše literatúry 

 

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

Praha: Policejní akademie ČR, 2004. ISBN 80-7251-172-6. 

            Obsah knihy je zameraný na technickú ochranu, konkrétne mechanické zábranné 

systémy, teda ploty a ich rôzne druhy, závory či rôzne bezpečnostné fólie na okná. Kniha 

mi poskytla informácie v oblasti perimetrickej, ale aj predmetovej ochrany.  

 

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

Praha: Policejní akademie ČR, 2005. ISBN 80-7251-189-0. 

            V uvedenom učebnom texte je podaný komplexný súbor informácii o jednotlivých 

druhoch ochrany objektov a jednotlivých  prvkoch elektrických zabezpečovacích 

systémech, ktoré tieto ochrany využívajú. Publikácia mi pomohla načerpať informácie pre 

teoretickú časť mojej práce.    

 

KŘEČEK, Stanislav a kol. Příručka zabezpečovací techniky. Cricetus, Praha, 2002,  

ISBN 80-902938-2-4. 

            Po prečítaní tejto publikácie som si prehĺbil svoje vedomosti v oblasti 

mechanických zábranných systémov, elektronických zabezpečovacích systémov, 

elektronickej požiarnej signalizácie, systému priemyslovej televízie, IP kamerového 

systému a prepäťovej ochrany. Z knihy som čerpal informácie pri popisovaní súčasného 

zabezpečenia budovy. 

 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava: Ostrava 2009, 115 str. 

             Uvedená štúdia mi poskytla veľmi cenné informácie v oblasti postupov pri analýze 

bezpečnostných rizík objektu pri spracovaní praktickej časti bakalárskej práce. 

. 

ŠČUREK, R. Ochrana objektu - Základní právní normy upravující ochranu objektů. 

Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 37 str. 

Tento materiál som použil ako zdroj pre jednotlivé právne predpisy, technické 

normy a nariadenia vlády, ktoré úzko súvisia s fyzickou ochranou. Nie sú tu uvedené 
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v plnom rozsahu, ale za to veľmi prehľadne a výstižne k danej problematike.V skripte je 

taktiež definovaná teória práva a politický a geografický vývoj Československej republiky. 

 

FLORČINSKÝ, Martin. Fyzická ochrana objektu FBI VŠB – TU Ostrava. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU, 2011. 44 stran. 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou veľmi blízkou téme mojej práce. Autor 

v nej popisuje základné zákony a normy upravujúce fyzickú ochranu, pomocou vhodných 

metód popisuje súčasný stav zabezpečenia a následne navrhuje vhodné opatrenia na 

zvýšenie ochrany zvoleného objektu. Z danej práce, ale aj ďalších z našej fakulty, som 

načerpal inšpiráciu pre štruktúru tej mojej. 

 

Zákon č. 122/2013 Zb., zo dňa 30. Apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Objekt mojej bakalárskej práce sa nachádza na území Slovenskej republiky (ďalej 

len SR). Po prečítaní uvedeného zákona platného na území SR som si ujasnil informácie o 

tom, že slovenský a český zákon o ohrane osobných údajov sú takmer totožné, a teda 

občania oboch krajín majú rovnaké práva a povinnosti spojené s danou problematikou 

ochrany osobných údajov. 

.  

JABLOTRON CREATING ALARMS a.s. [online]. [cit. 2014-02-26].Dostupné z: 

http://www.jablotron.com/ 

            Na uvedených WWW stránkach som našiel veľa cenných informácií ohľadne 

požiarnych zabezpečovacích a tiesňových systémov (ďalej len PZTS). Vytvoril som si 

predstavu o cenovej relácii elektronického zabezpečenia objektu a zároveň som tu našiel 

ukážkové zabezpečenia typových objektov. Veľmi prakticky je tu popísaný aj návod na 

inštaláciu a obsluhu jednotlivých poplachových zabezpečovacích a tiesňových systémov. 

 

Zákony pro lidi [online]. [cit. 2014-02-26]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/ 

            Na hore uvedenej webovej stránke sú uvedené takmer všetky dôležité zbierky 

zákonov v plnom znení v elektronickej podobe. Zákony sú pravidelne aktualizované, a 

preto mi táto stránka poskytla prístup k aktuálnym zneniam zákonov. 
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2.1 Vyhodnotenie rešerše 

Každá z menovaných publikácii v rešerši bola cenným zdrojom informácii pre 

spracovanie tejto bakalárskej práce. Medzi pramene, ktoré som využíval najviac patria 

práve prvé 2 vydania Technickej ochrany objektu od pána Uhláře. Informácie z týchto kníh 

mi pomohli pri spracovávaní teoretickej časti práce. Čo sa týka spracovávania praktickej 

časti, kde bolo za potreby vhodných analýz určiť procesné a štrukturálne riziká, ktoré sa 

v objekte vyskytujú, tu sa mi veľmi nápomocná stala práve publikácia od pána Docenta 

Ščurka, kde prehľadne s vhodnými komentármi určuje závažnosť jednotlivých rizík na 

letisku za použitia rôznych analýz a metód.  
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3 Právny rámec fyzickej ochrany 

V prípade právnej stránky fyzickej ochrany a bezpečnosti si musíme uvedomiť, že 

žiadny komplexný právny predpis, ktorý by túto problematiku upravoval neexistuje. Na 

druhej strane existuje celý zoznam zákonov, vyhlášok, noriem a nariadení vlády, ktoré sa 

tejto oblasti dotýkajú. 

3.1 Právne predpisy 

V tejto kapitole sú charakterizované zákony a ich jednotlivé časti, ktoré upravujú 

fyzickú ochranu v konkrétnej sfére. 

Ústava Českej republiky 

Ústava ČR ako Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. je už podľa svojho označenia 

najvyšším zákonom v Českej republike. Je v ňom popísané veľké množstvo článkov, ktoré 

upravujú základné práva občanov tohto štátu a zároveň presne určujú demokratické zásady 

Českej republiky ako jednotného, zvrchovaného a samostatného štátu, založeného na úcte 

k  právam a slobodám človeka a občana.Za dôležitý možno považovať článok 2, ktorý 

mimo iného hovorí o tom, že každý občan môže činiť, čo nie je zákonom zakázané a nikto 

nesmie byť nútený činiť, čo zákon neukladá. [5] 

Listina základních práv a svobod 

Česká národná rada prijala Listinu základných práv a svobod ako zákon č. 2/1993 

Sb. a podľa Ústavy Českej republiky je súčasťou ústavného poriadku. Tento dokument 

zaručuje každému občanovi určité základné pravidlá a slobody, ktoré nesmú byť 

porušované žiadnym subjektom, a to ani na základe zákona. 

S ochranou osôb a majetku sú úzko spojené nasledujúce články: 

 Článok 7: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže 

byť len v prípadoch stanovených zákonom. 

 Článok 10: Každý má právo aby bola zachovaná jeho ľudská dôstojnosť, osobná 

česť, dobrá povesť a chránené jeho meno. 

 Článok 11: Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých 

vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje. 
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 Článok 12: Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené do neho vstúpiť bez súhlasu 

toho, kto v ňom býva. [6] 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb. je základným dokumentom trestného práva, ktorý je založený 

na formálnom popise trestného činu. Určuje podmienky trestnej zodpovednosti a zároveň 

ukladá tresty alebo iné sankcie za spáchanie trestných činov. Z hľadiska fyzickej ochrany 

sú najdôležitejšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktoré sú v tomto zákone obsiahnuté 

v jednotlivých paragrafoch. Jednanie, pri týchto zákonom stanovených okolnostiach, nie je 

trestným činom. Takýmto jednaním je podľa § 28 krajná núdza, ktorá je charakterizovaná 

ako činom inak trestným, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 

týmto zákonom nie je trestným činom. O krajnú núdzu sa však nejedná, pokiaľ bolo možné 

toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak alebo spôsobený následok je zrejme 

rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil alebo bol ten, ktorému 

nebezpečenstvo hrozilo, povinný ho znášať. Ďalším paragrafom je § 29 nutná obrana, kde 

je napísané, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok 

na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Ak je však obrana zjavne 

neprimeraná spôsobu útoku, nejde o nutnú obranu. [7] 

Trestní řád 

Zákonom č. 141/1961 Sb., o trestnom riadení, v znení neskorších predpisov 

upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní tak, aby trestné činy boli zistené a ich 

páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaný. Riadenie musí pôsobiť k upevňovanie 

zákonnosti, k predchádzaní a zamedzovaní trestnej činnosti, k výchove občanov 

k zachovanie zákonov a pravidiel občianskeho súžitia a plnenie povinností k štátu 

a spoločnosti. [8] 

Pre charakter fyzickej ostrahy objektu a činnosti osôb, ktoré dohliadajú na 

bezpečnosť objektu  je dôležitý § 76 Zadržanie osoby podozrivej, odsek 2, ktorý znie: 

„Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne 

potom, smie obmedziť ktokoľvek, pokiaľ je to nutné k zisteniu jej totožnosti, 

k zamedzeniu úteku alebo zaisteniu dôkazov. Je však povinný túto osobu odovzdať ihneď 

policajnému orgánu. Ak nie je možné takúto osobu ihneď odovzdať, je treba niektorému 

z uvedených orgánov obmedzenie osobnej slobody bez odkladu oznámiť.“ [8] 



7 

 

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Právny predpis č. 101/2000 Sb., upravujúci ochranu osobných údajov, zabraňuje 

zneužitiu a neoprávnenému zaobchádzaniu s osobnými údajmi. Zákon sa vzťahuje na 

osobné údaje spracovávané štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, inými 

orgánmi verejnej moci, ale aj fyzickými a právnickými osobami. Obsahuje § 13, kde je 

napísané, že spracovateľ osobných údajov je povinný prijať také opatrenia, aby nemohlo 

dôjsť k zneužitiu osobných údajov spôsobom neoprávneného prístupu k osobným údajom, 

ich zmene, zničení, strate či ich neoprávneného prenosu. Táto zbierka zákonov je dôležitá 

najmä pri použití kamerového systému za účelom ochrany objektu. Taktiež hovorí, že 

oblasť, ktorá je monitorovaná musí byť touto informáciou riadne označená a v prípade 

vzniku záznamu určuje časovú lehotu pre jeho uchovanie. [9] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb. upravuje pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri výkone 

závislej práce medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Právny predpis špecifikuje práva 

a povinnosti týchto dvoch subjektov. Zamestnávateľ je povinný vytvárať podmienky pre 

bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie. Takisto je povinný vyhľadávať 

riziká, zisťovať ich príčiny a zdroje a prijímať opatrenia pre odstránenie alebo v prípade 

ich neodstraniteľných rizík, tieto minimalizovať. [10] 

 

 

3.2 Technické normy 

Nasledujúce technické normy sú popísané z dôvodu ich úzkeho spojenia 

s problematikou tejto bakalárskej práce a bezpečnosti. 

 

 ČSN P ENV 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Požadavky a klasifikace  

            Táto norma určuje požiadavky a systém klasifikácie vlastností odolnosti 

proti vlámaniu u dverí, okien, ľahkých obvodových plášťov, mreží a okeníc. 

Vzťahuje sa na nasledujúce spôsoby otvárania: otváranie, sklápanie, skladanie, 

otváranie a sklápanie, posúvanie (vodorovné a zvislé) a navíjanie ako aj na pevné 
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konštrukcie. Tiež zahŕňa výrobky, ako sú kryty listových schránok alebo vetracie 

mriežky. Určuje požiadavky na odolnosť stavebného výrobku proti vlámaniu. [11] 

 

 ČSN 16 6014 Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy                                                                 

            Norma je určená pre výrobu, skúšanie a dodávanie dverných a okenných 

uzáverov. Dopĺňa STN 16 6011 Stavebné kovanie. Základné ustanovenia. [12] 

 

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

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

            Táto európska norma uvádza požiadavky na pasívne infračervené detektory 

používané ako časti poplachových zabezpečovacích systémov inštalovaných v 

budovách. Obsahujú 4 stupne zabezpečenia a štyri triedy prostredia. [13] 

 

 ČSN EN 50132-7 (334592) Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci  

            Dokument stanovuje odporúčania pre výber, plánovanie a inštaláciu 

systémov uzavretých televíznych okruhov, ktoré zahŕňajú kamery s monitormi a / 

alebo s videorekordérmi, riadiace a ďalšie pomocné zariadenia potrebné pre 

použitie v bezpečnostných aplikáciách. [14] 

 

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

Systémové požadavky  

            Norma špecifikuje požiadavky na systém privolania pomoci. Norma opisuje 

požiadavky na systém privolania pomoci pre aktivovanie poplachu, identifikáciu, 

prenos signálu, prijatie poplachu a potvrdenie, záznam a obojsmernú hlasovú 

komunikáciu vrátane tried prostredia ovplyvňujúcich návrh (projekt) systému. [15] 
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4 Fyzická ochrana 

Efektívnu fyzickú ochranu osôb a majetku možno rozumieť ako spojenie troch 

základných prvkov, medzi ktoré patrí technická ochrana, režimová ochrana a fyzická 

ostraha. Každá z nich je rovnako dôležitá a len za ich súčasného použitia možno dosiahnuť 

optimálne zabezpečenie objektu. Táto symbióza je graficky znázornená na obrázku č. 1. 

Pre dôležitosť každého z týchto prvkov považujem za dôležité priblížiť si každý zvlášť 

v jednotlivých kapitolách. [3] 

 

 

 

                             Obrázok 1: Optimálna bezpečnosť, upravené podľa [3] 

 

4.1 Technická ochrana 

            Tento druh ochrany  je zložený z technických prostriedkov zabezpečenia. Jej 

úlohou je  rýchlo reagovať na zmeny vyvolané páchateľom a svojou činnosťou zabraňujú 

alebo oznamujú narušenie bezpečnosti objektu. Medzi technické prostriedky tejto ochrany 

patria: 

 

 Mechanické zábranné systémy 

 PZTS 

 Ostatné bezpečnostné systémy [2]       
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4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

            Mechanický zábranný systém (ďalej len MZS) je súbor mechanických zariadení, 

ktoré dokážu zaistiť určený objekt, zabrániť poškodeniu alebo zničeniu zariadení, 

výrobkov alebo iných cenných predmetov a značne znemožniť páchateľovi dosiahnutie 

jeho cieľov. Technické zariadenia sa časom zdokonaľovali tak ako sa zlepšovala technika 

a zručnosť páchateľov. Tento systém rozdeľujeme do troch základných skupín: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Predmetová ochrana [2]       

             MZS môžeme považovať za základnú zložku technickej ochrany, keďže ho možno 

nájsť takmer v každom zabezpečení objektu, samostatne však nie sú schopné objekty 

dokonale zabezpečiť. S pojmom MZS sa zavádza taktiež zpožďovací faktor, ktorým sa 

vyjadruje doba po ktorú je zariadenie schopné odolávať napadnutiu páchateľom. Priblížme 

si teda 3 základné skupiny tohto systému zabezpečenia. [2]       

 

Obvodová ochrana 

            Obvodovú alebo perimetrickú ochranu môžeme rozumieť ako ochranu vonkajších 

priestorov objektu. Prvky tejto ochrany spravidla vizuálne označujú hranice pozemku, na 

ktorom je postavená zabezpečovaná budova. Medzi spomínané prvky patria ploty, bránky, 

brány, priepuste, ale aj vstupné jednotky objektu. Na dnešnom trhu si môžeme zadovážiť 

rôzne druhy oplotenia, ktoré sa líšia najmä veľkosťou a tvarom ôk, kvalitou materiálu, 

z ktorého sú vyrobené či svojou štruktúrou a výškou. Všeobecne môžeme však prvky 

obvodovej ochrany rozdeliť na šesť základných skupín. Sú to: klasické drôtené oplotenie, 

bezpečnostné a vysoko bezpečnostné oplotenie,  vrcholové zábrany, podhrabové prekážky 

a vstupy alebo vjazdy. Na obrázku 2 je znázornená vrcholová zábrana na plote vo forme 

cievkovej bariéry zo žiletkového drôtu. [2]       
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Obrázok 2: Vrcholová zábrana [17] 

 

Plášťová ochrana 

            Plášťovú alebo taktiež nazývanú objektovú ochranu rozumieme ako zoskupenie 

technologických konštrukčných a stavebných prvkov objektu. Plášť objektu je tvorený 

predovšetkým stavebnými prvkami budovy ako napríklad obvodové steny, podlahy či 

strechy  a jej otvorovými výplňami, kde mimo iné zaraďujeme okná, dvere, balkónové 

vstupy alebo zásobovacie šachty. Primárnou úlohou tejto ochrany je odradiť narušiteľa od 

vniknutia a v ďalšom kroku mu toto vniknutie čo v najväčšej možnej miere sťažiť. [2]       

 

Predmetová ochrana 

            Táto ochrana bezpečnostne zaisťuje miesta alebo priestory, kde sú uložené rôzne 

cennosti, buď peňažného alebo duchovného charakteru, ktoré sú chránené pred 

neoprávnenou manipuláciou alebo odcudzením. Prvkami predmetovej ochrany sú účelové 

alebo vstavané trezory, trezorové dvere a taktiež tu patria aj ohňovzdorné skrine, ale aj 

mnohé iné. Na obrázku nižšie je ohňovzdorná skriňa, ktorá je veľmi dôležitá pri ochrane 

papierových cenností. Je zložená z oceľového a nehorľavého plášťa, jej štruktúra je teda 

dvojplášťová. [2]       
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Obrázok 3: Ohňovzdorná skriňa [27] 

 

4.1.2 Poplachové zabezpečovacie a tiesňové zariadenia 

            Poplachové zabezpečovacie a tiesňové zariadenie (ďalej len PZTS) je 

charakterizované ako súbor prvkov diaľkovo opticky alebo akusticky signalizovať na 

stráženom objekte existenciu páchateľa, jeho vstup alebo pokus o vniknutie o stráženej 

oblasti. Svojou funkciou dopĺňa systém MZS a zvyšuje efektivitu fyzickej ostrahy. PZTS 

sa skladá z piatich základných častí: čidlo (detektor), ústredňa, prenosové prostriedky, 

signalizačné zariadenia a doplnkové zariadenia. Ich vzájomné prepojenie vytvára 

zabezpečovací reťazec (viď obrázok 4). PZTS možno rozdeliť podľa rôznych kritérií 

uvedených nižšie. [3] 

 

Obrázok 4: Zabezpečovací reťazec PZTS [3] 
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 Podľa priestorového zamerania 

            Podľa tohto kritéria možno rozdeliť PZTS do 5 skupín: obvodová, plášťová, 

priestorová, predmetová a kľúčová ochrana. Kombinácia použitia PZTS vo viacerých 

z uvedených skupín sa nazýva viacstupňová ochrana. Pri narušení perimetru sa aktivujú 

prvky obvodovej ochrany. Obvodom alebo perimetrom, ako som už spomenul, sa myslí 

hranica objektu, ktorá je vymedzená prírodnými alebo umelými prekážkami. Keďže prvky 

PZTS u tejto ochrany sú umiestňované vonku, ich konštrukcia a materiál, z ktorého sú 

vyrobené, je tomuto prostrediu prispôsobené. Pri narušení plášťovej ochrany sa aktivujú 

prvky, ktoré sú umiestnené na objekte. V prípade vniknutia páchateľa do stráženého 

priestoru sa aktivujú prvky priestorovej ochrany. Účelom prvkov predmetovej ochrany je 

vyhodnotiť bezprostrednú prítomnosť narušiteľa v blízkosti stráženého predmetu. 

Takýmito predmetmi môžu byť trezory, obrazy, sochy a iné cennosti. Zmeny v miestach 

predpokladaného výskytu nepovolaných osôb vyhodnocujú prvky kľúčovej ochrany. [3] 

 

 Podľa spôsobu predávania poplachového signálu 

            Na základe blokovej schémy zobrazenej na obrázku 5 rozdeľujeme PZTS na 

systémy s lokálnou, autonómnou a diaľkovou signalizáciou. V prípade lokálnej 

signalizácie sa pri narušení objektu neoprávnenou osobou aktivuje v jeho bezprostrednej 

blízkosti optická alebo akustická signalizácia, poprípade ich súčasná kombinácia. Hlavným 

účelom tejto signalizácie je preventívna a informatívna funkcia. U systému s autonómnou 

signalizáciou existuje stála služba, ktorá optický a akustický signál vyhodnotí a realizuje 

zákrok alebo privolanie pomoci. Táto signalizácia je neoddeliteľnou súčasťou ústredne 

PZTS. Výstup s diaľkovou signalizáciou sa využíva najmä v objektoch kde nie je prítomná 

fyzická ostraha mimo pracovnú dobu, kedy sa v stráženom objekte nikto nenachádza.  [3]  
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Obrázok 5: Bloková schéma spôsobu predania poplachového signálu [3] 

 

 Podľa stupňa zabezpečenia chráneného objektu 

            Z hľadiska stupňa zabezpečenia nemôžeme použiť akékoľvek zabezpečovacie 

zariadenie pre všetky objekty. Jednotlivým PZTS je pridelený konkrétny stupeň 

zabezpečenia. Celkovo poznáme 4 stupne zabezpečenia chráneného objektu. Väčšinu 

objektov zaraďujeme do skupiny 1 alebo 2, do skupiny 3 a 4 sú zaradené špeciálne objekty. 

V tabuľke 1 sú uvedené stupne zabezpečenia, úrovne rizika, druhy objektov, znalosti 

a výbava páchateľov. [3] 

 

Tabuľka 1: Stupne zabezpečenia [3] 
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4.1.3 Uzavreté televízne okruhy 

Uzavreté televízne okruhy alebo Closed Circuit Television (ďalej len CCTV)patria 

medzi vysoko účinné prostriedky zabezpečenia objektu. Hoci sa vo väčšine prípadov s 

nimi stretneme najmä v nákupných centrách, či vo veľkých výrobných halách, čoraz 

častejšie ich možno spozorovať aj na objektoch menšej rozlohy. Pri prevádzke kamerového 

systému je veľmi dôležité dbať na to, aby osoby, ktoré sa nachádzajú v oblasti ktorá je 

snímaná, boli o tejto skutočnosti upovedomené. Kamerové systémy sa využívajú v dvoch 

režimoch: 

 Systém s obsluhou je založený na neustálej prítomnosti osoby, ktorá 

sleduje monitorovanú oblasť a je schopná rýchlej pohotovosti v prípade 

narušenia stráženej oblasti. 

 Systém bez obsluhy využíva možnosť uloženia záznamu monitorovanej 

oblasti. Tento systém je síce z hľadiska režijných nákladov menej náročný, 

vzniká tu však problém s maximálnou dobou uloženého záznamu, ktorú 

upravuje príslušný zákon. [4] 

            Medzi účinnú formu CCTV patrí aj preventívna funkcia kamerových systémov. 

Jedná sa o rôzne nefunkčné atrapy kamier, ktoré sú pripevnené na viditeľnom mieste. Je 

veľmi dôležité, aby sa informácia, že takáto nefunkčná kamera sa v objekte nachádza,  

udržala v čo najužšom kruhu majiteľov objektu. Taktiež sa odporúča práve kombinácia 

funkčných a preventívnych kamerových systémov. [4] 

 

4.3 Režimová ochrana 

          Režimovou ochranou rozumieme súbor organizačne- administratívnych opatrení 

a postupov smerujúcich k zaisteniu požadovaných podmienok pre funkciu 

zabezpečovacieho systému a jeho zladenie s chodom chráneného objektu. Vo svojej 

podstate zaisťuje možnosť riadnej funkcie ostatných druhov ochrany. V praxi vidíme 

režimovú ochranu ako rôzne smernice pre vstup, odchod a pohyb zamestnancov 

a návštevníkov objektu, výkon služby ostrahy objektu alebo kľúčové režimy. Jej základnou 

úlohou je presadzovať a zavádzať tieto smernice a organizačné opatrenia do každodenného 

života objektu. Režimová ochrana sa rozdeľuje na vonkajšiu a vnútornú. Vonkajšie 

režimové opatrenia zahŕňajú vstupné a výstupné podmienky do priestoru, kde sa osoby 
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a vozidlá dostávajú a tiež odtiaľto odchádzajú. Vnútorné organizačné opatrenia si kladú za 

cieľ dodržiavať bezpečnostné smernice pre obmedzenie pohybu osôb a vozidiel vo vnútri 

objektu,  režim pohybu materiálu a skladový režim, ktorý kontroluje príjem a výdaj 

materiálu, ktorý sa v stráženom objekte nachádza. [3] 

4.4 Fyzická ostraha 

          Fyzická ostraha ako najdrahší, ale zároveň najstarší,  najpoužívanejší 

a najefektívnejší spôsob ochrany predstavuje základ pre účinnosť ostatných prostriedkov 

ochrany. Táto ochrana je prevádzaná spôsobilými osobami poverenými ostrahou ako sú 

vratní, strážni či príslušníci policajného zboru. Základnými úlohami týchto osôb je 

kontrolná priepustná činnosť, kontrolná činnosť, stráženie objektu, zásah pri 

mimoriadnych udalostiach alebo na základe poplachového signálu o narušení objektu, 

upovedomenie subjektov poskytujúcich pomoc. Medzi nevýhody tejto ochrany patria 

vysoké režijné náklady a možné zlyhanie ľudského faktoru. Výhody však prevyšujú a preto 

v kombinácii s ostatnými prvkami technickej a režimovej ochrany predstavuje pomerne 

neprekonateľné zabezpečenie objektu. [3] 
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5 Bezpečnostná analýza objektu 

Bezpečnostná analýza objektu slúži na posúdenie účinnosti a efektívnosti všetkých 

súčasných metód zabezpečenia a zároveň vypracováva podklady pre vyprojektovanie 

zabezpečovacieho systému. Keďže realizácia zabezpečovacích systémov je nákladná, je 

veľmi dôležité efektívne vynaloženie použitých prostriedkov. Práve preto je nutné, aby 

boli položené a zodpovedané nasledujúce otázky: 

 Čo sa bude chrániť (predmet ochrany) a akým spôsobom ? 

 Aké prostriedky a metódy budú k tomu použité ? 

 Kto bude prevádzať obsluhu systému a jeho údržbu ? 

 Ako alebo odkiaľ bude organizovaný zákrok v prípade napadnutia 

objektu ? 

Obrázok 6 znázorňuje jednotlivé prvky bezpečnostnej analýzy a ich súvislosť. [3] 

 

 

 

Obrázok 6: Štruktúra bezpečnostnej analýzy zraniteľnosti objektu[3] 

 

            Konkrétne podmienky daného objektu, za ktorých bude proces poskytovania 

ochrany prebiehať určuje pomer a rozsah jednotlivých metód ochrany. Obsah 

bezpečnostnej analýzy objektu pozostáva z nasledujúcich bodov: 

 popis chráneného objektu 

 preverenie lokality a režimová štúdia objektu 

 porovnávanie projektu PZTS s režimom ostrahy objektu 

 zoznam a popis možných nebezpečenstiev, možné spôsoby napadnutia objektu 

 prehľad zraniteľných miest a vonkajšie vplyvy [3] 
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6 Firma A&T Group a.s. 

Firma A&T Group a.s. vznikla v roku 2004. Táto spoločnosť vďaka svojmu 

rýchlemu rastu dnes predstavuje medzinárodnú skupinu spoločností zaoberajúcich sa 

personálnym leasingom, medzinárodnou prepravou, podnikaním s nehnuteľnosťami 

a stavebnou činnosťou.  V súčasnej dobe poskytuje prácu viac ako 1500 zamestnancom, 

zaisťuje prepravu osôb a materiálu v rámci celej Európy a realizuje výstavbu významných 

priemyselných a obchodných nehnuteľností. [16] 

6.1 Lokalita 

Administratívna a riadiaca zložka tejto medzinárodnej spoločnosti sídli v objekte, 

ktorý sa nachádza v obci Vysoká nad Kysucou na severe Slovenska. Vchod do budovy je 

prístupný pre verejnosť od 08:00 do 16:00. Každý deň sa tu zdržiava celkovo zhruba 25 

osôb. 

           Objekt je situovaný na miernom svahovitom teréne, zo severnej strany susedí cez 

hlavnú cestu  s pobočkou pošty, z južnej strany ho obklopuje železničná trať. Na obrázku 

nižšie môžeme vidieť objekt a jeho okolie z vtáčej perspektívy. Objekt A je budova firmy 

A&T Group a.s., ktorá susedí s rodinnými domami označenými indexami B a C. Naproti 

firmy je fara, ktorá je označená písmenom D a pobočka pošty označená indexom E. 

 

                              Obrázok 7: Satelitný snímok objektu [28] 
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6.2 Popis budovy firmy 

Budova firmy je postavená na mierne svahovitom teréne a svojou štruktúrou je 

veľmi podobná rodinnému domu.  Zastavaná plocha zaberá celkovo vyše 240 m2 z toho 

základy objektu s troma nadzemnými podlažiami (ďalej len NP) 180 m2.  Na južnej strane 

je voľná plocha pokrytá zámkovou dlažbou, ktorá sa využíva ako parkovisko pre vedenie 

firmy. Pre vytvorenie lepšej predstavy o tvare budovy je možné si pozrieť jej 3D model 

v prílohe č. 2 tejto práce.  

6.3 Ekonomické posúdenie aktív v objekte 

Zhodnotenie aktív firmy je veľmi dôležitá súčasť pri posudzovaní objektu 

z hľadiska bezpečnosti. Je samozrejmé, že cena zabezpečenia nesmie prekročiť hodnotu 

chráneného majetku. Ako som už spomenul, budova spoločnosti má 3 podlažia, kde 

nájdeme najmä kancelárie. Na prvom z nich je sklad a taktiež tu sídli mzdové účtovníctvo, 

nad nimi je finančné účtovníctvo, zasadačka a recepcia, na treťom poschodí je vedenie 

spoločnosti  a IT oddelenie. V každej z uvedených kancelárii je množstvo cenných aktív 

a to hlavne tlačiarne a počítače, ale aj mnohé iné cennosti, ktoré sú ekonomicky vyčíslené 

v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2: Posúdenie ekonomických aktív firmy 

podlažie počítač notebook 
multifunkčné 

zariadenie 
iné 

CELKOVÁ 

HODNOTA 

AKTÍV 

1 
8 x 450 =  

3 600 € 

2 x 300 =  

600 € 
 2 x 1 200 = 2 400 € 

sklad OOPP pre 

zamestnancov =  

2 000 € 

73 600 €                    

(2 000 000 kč)  
2 

10 x 450 =  

4 500 € 

3 x 300 =  

900 € 
1 x 1 200 = 1 200 € 

projektor v hodnote 

900 € 

3 
4 x 450 = 

1800 € 

15 x 300 = 

4500 € 
1 x 1 200 = 1 200 € cca 50 000 €  v 

ohňovzdornej skrini 
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6.4 Aktuálna úroveň fyzickej ochrany firmy A&T Group a.s. 

Na to, aby sme mohli zvýšiť úroveň zabezpečenia tohto objektu pomocou 

odstránenia kritických miest, je potrebné podrobne preskúmať úroveň súčasného 

zabezpečenia. Priblížme si teda v nasledujúcich riadkoch fyzickú ostrahu, technickú 

a režimovú ochranu danej firmy. 

 Fyzická ostraha 

            Fyzickú ostrahu v objekte vykonávajú 2 zamestnanci recepcie, ktorý 

sa v budove zdržiavajú počas svojej pracovnej doby v dobe od 08:00 do 

16:00. Pri vstupe do objektu príde návštevník do stretu práve s recepčnou, 

ktorá je každý deň vo firme ako prvá a zároveň odchádza ako posledná. 

Z hľadiska fyzickej ostrahy má na starosti otváranie vstupných dverí 

a elektrickej vonkajšej brány VIP parkoviska spoločnosti, kontrolu vozidiel 

však nevykonáva. Počas neprítomnosti týchto zamestnancov nie je fyzická 

ochrana zabezpečená žiadnou strážnou súkromnou službou či ochrankou. 

 

 Režimová ochrana 

            Každá osoba, ktorá vstúpi do objektu sa musí zapísať na recepcii do 

knihy príchodov a odchodov, kde napíše svoje meno, dátum, čas, účel 

návštevy a pri svojom odchode napíše takisto čas a svoj podpis. Keďže 

budova je zabezpečená formou PZTS, bez prístupového kódu nie je možné 

do nej vojsť. Tento kód poznajú 3 osoby a to dvaja majitelia firmy 

a recepčná, ktorá odchádza z objektu každý deň ako posledná. Pred 

odchodom taktiež pozamyká všetky kancelárie a kľúče od nich vloží do 

uzamykateľného kľúčového trezoru. 

 

 Technická ochrana 

            Tri podlažia budovy sú v súčasnej dobe zabezpečené hlavne 

z pohľadu technickej ochrany. Čo sa týka perimetru objektu, tak hranica 

pozemku je ohraničená betónovým múrom vo výške zhruba 2m z južnej 

časti. Z bočných je budova ohraničená hliníkovým  pletivom. Z prednej 

časti vstupu do firmy, ktorý hraničí s hlavnou cestou je betónový múrik 

vysoký pol metra a kovová dvojkrídlová brána na diaľkové ovládanie na 
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vstup automobilov. Plášť objektu, teda sklenené výplne, plastové okná a 

dvere, terasa a strecha, ale aj jednotlivé miestnosti a predmety v ňom sú 

chránené rôznymi prvkami technickej ochrany. Nad vstupnými dverami je 

nainštalovaná vonkajšia siréna, ktorá opticky a akusticky signalizuje 

narušenie bezpečnosti objektu. Svetlo a zvuk sirény by v prípade útoku 

páchateľa smerovalo na oblasť s najväčšou pravdepodobnosťou výskytu 

okoloidúcich, ktorý by v tomto prípade mohli privolať hliadku polície 

Slovenskej republiky. Najbližšia policajná stanica je v meste Turzovka, 

ktorá je vzdialená od budovy 8 km. Vo vnútri budovy sú vo vybraných 

miestnostiach nainštalované pasívne infračervené detektory (ďalej len PIR), 

ktoré detekujú pohyb v stráženom priestore. Tieto 2 druhy technických 

prvkov ochrany sú napojené na ústredňu PZTS s názvom JABLOTRON 

OASIS. Okrem toho sú na vonku na fasáde objektu umiestnené 2 kamery 

CCTV so záznamom. Každá z nich je prepojená s úložiskom záznamu 15 m 

dlhým dátovým káblom. Rozmiestnenie a strážený priestor jednotlivými 

prvkami technickej ochrany tejto firmy je graficky znázornené na obrázkoch 

8, 9 a 10 a pre detailné priblíženie je možne si tieto obrázky prezrieť 

v prílohe č. 1 tejto práce. 

 

Obrázok 8: Rozmiestnenie prvkov technickej ochrany – 1. NP 
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Obrázok 9: Rozmiestnenie prvkov technickej ochrany – 2. NP  

 

 

 

Obrázok 10: Rozmiestnenie prvkov technickej ochrany – 3. NP 
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7 Analýza rizík objektu firmy A&T Group a.s. 

V tejto kapitole prevediem analýzu možných rizík, ktorá slúži k hodnoteniu 

funkčnosti a efektivity zabezpečenia objektu, a teda zároveň poodhalí kritické miesta 

bezpečnosti vo vybranom objekte. Existuje mnoho metód pre hodnotenie a analýzu rizík. 

Ja som sa rozhodol použiť analýzu príčin a následkov porúch (ďalej len FMEA) a kôli 

verifikácii jej výsledkov som použil ďalšie 2 metódy a to modelovanie rizík pomocou 

diagramu príčin a následkov a analýzu súvzťažnosti. 

7.1 Diagram príčin a následkov 

Diagram príčin a následkov poznáme taktiež pod názvom diagram rybacej kosti 

alebo Ishikawov diagram, pomenovaný podľa japonského profesora Kaora Ishikawu, ktorý 

ho vyvinul. Všeobecne sa používa na zistenie príčin možného problému. Hoci tento 

diagram prehľadne modeluje primárne a sekundárne príčiny riešeného problému, 

neposkytuje možné kroky pre jeho vyriešenie. Na obrázku 11 je znázornené narušenie 

bezpečnosti objektu a možné príčiny vzniku tohto problému formou diagramu rybacej 

kosti.  [1] 

 

     

 Obrázok 11: Ishikawov diagram narušenia bezpečnosti objektu [autor] 
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7.2 Analýza príčin a následkov porúch 

Podstatou metódy FMEA je rozbor príčin porúch a ich následkov. Pomocou tejto 

metódy možno kontrolovať prvky zabezpečovacieho systému a  hodnotiť jednoduché 

poruchy, ktoré môžu viesť k havárii. Východisko analýzy je zapísané vo vzorci (1). 

V tabuľke 3 je uvedený zoznam parametrov tejto metódy. [1] 

 

                                              R = P x N x H                                                            (1)  

 

R - miera rizika                                                     N - závažnosť následkov 

P - pravdepodobnosť vzniku a existencie rizika   H - odhalitelnosť rizika [1] 

 

 

Tabuľka 3: Zoznam parametrov metódy FMEA [1] 

R 

(PxNxH) 

Výsledná (porovnateľná) miera 

rizika  
N Závažnosť následkov 

0 až 3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malá škoda, malý úraz 

4 až 10  akceptovateľné riziko 2 
väčší delikt, úraz s pracovnou 

neschopnosťou, väčšia škoda 

11 až 50 mierne riziko 3 
stredný delikt, úraz s prevozom do 

nemocnice, vyššia škoda 

51 až 100 nežiadúce riziko 4 
ťažký delikt, ťažký úraz s trvalými 

následkami, vysoká škoda 

101 až 125 neprijateľné riziko 5 smrť osôb, veľmi vysoká škoda na majetku 

P Pravdepodobnosť vzniku rizika H Odhaliteľnosť rizika 

1 
náhodilá, veľmi 

nepravdepodobná 
1 riziko odhaliteľné v dobe jeho spáchania 

2 skôr nepravdepodobná 2 
ľahko odhaliteľné riziko v priebehu pár 

minút 

3 pravdepodobná, reálna hrozba 3 odhaliteľné riziko do jedného dňa 

4 veľmi pravdepodobný vznik 4 neľahko odhaliteľné riziko ( deň a viac) 

5 trvalá hrozba 5 neodhaliteľné riziko 

 

7.2.1 Hodnotenie vybraných rizík 

            Vybrané riziká v objekte možno rozdeliť na štrukturálne a procesné. Štrukturálne 

riziká sú tie, ktoré sú spôsobené chybou technického charakteru alebo nedostatkami 

v štruktúre objektu. Medzi procesné riziká potom  radíme tie, ktoré sú spôsobené ľudským 
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faktorom. Jednotlivé riziká rozdelené podľa týchto kritérií spolu s príslušnými 

parametrami, ktoré sú potrebné pre výpočet mieri rizika za pomoci Paretovho princípu 

80/20, sú znázornené v tabuľke 4 a 5. Ak chcem teda použiť Paretov princíp, najskôr si 

musím zoradiť jednotlivé riziká podľa ich príslušnej hodnoty R, ktorú získam súčinom 

parametrov P, N a H konkrétneho rizika. Jednotlivým rizikám potom podľa ich bodovej 

hodnoty priradím percentuálne vyjadrenie, teda kumulatívnu početnosť.  Takto 

nadobudnuté hodnoty potom vložím do grafov, tzv. Paretovho diagramu, kde sa týmito 

hodnotami preloží Lorenzova krivka. Identifikované nebezpečenstvá, ktoré spadajú do 

stanoveného limitu 80% považujem za neprijateľné riziká, ktoré budem naďalej 

vyhodnocovať formou zvýšenia ochrany pred nimi. Ostatné riziká sú považované 

prijateľné, a teda stávajúce opatrenie voči nim možno považovať za dostačujúce. Paretov 

diagram a Lorenzova krivka sú zvlášť znázornené pre štrukturálne a procesné riziká (viď 

graf 1 a 2). [1] 

 

Tabuľka 4: Štrukturálne riziká 

č. Riziko 
Hodnota parametrov 

R 
Paretov princíp 

80/20 [%] P N H 

1 Porucha CCTV 4 5 4 80 24,4 

2 Zlyhanie PZTS 4 5 4 80 24,4 

3 Porucha prvkov PZTS 4 4 4 64 19,5 

4 Požiar 4 3 3 36 11 

5 Výpadok el. prúdu 4 3 2 24 7,3 

6 Skrat el. prúdu 3 4 2 24 7,3 

7 Výbuch plynu 2 3 2 12 3,7 

8 Korózia pletiva 2 2 2 8 2,4 

súčet         328 100 

 

            Na základe výpočtov možno dôjsť k záveru, že medzi neprijateľné štrukturálne 

riziká patria práve 4 a to porucha CCTV, zlyhanie PZTS, porucha prvkov PZTS a požiar, 

keďže ich kumulatívna početnosť spadá do limitu 80%. Pre lepšiu prehľadnosť 

prevedených výpočtov sú nižšie jednotlivé hodnoty znázornené grafickou formou.[1] 
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Graf 1: Paretov diagram a Lorenzova krivka pre štrukturálne riziká 

 

Tabuľka 5: Procesné riziká 

č. Riziko 
Hodnota parametrov 

R 
Paretov princíp 

80/20 [%] P N H 

1 
Vedomá spolupráca s 

narušiteľom 
4 5 5 100 27,5 

2 
Prestrihnutie kábla 

CCTV 
4 5 4 80 22 

3 
Prekonanie okien a 

sklenených výplní 
5 5 3 75 20,6 

4 Šírenie kódu PZTS 3 4 4 48 9,9 

5 
Vpustenie cudzích 

osôb do budovy 
3 3 3 27 7,4 

6 
Nedovolené 

vynášanie majetku 
3 2 3 18 4,9 

7 
Náraz automobilu do 

budovy 
2 4 2 16 4,4 

8 
Nezodpovednosť 

zamestnancov 
3 1 4 12 3,3 

súčet         376 100 
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             Medzi neprijateľné procesné riziká patria na základe výpočtov takisto prvé 4 riziká 

z tabuľky 5 a to vedomá spolupráca s narušiteľom, prestrihnutie kábla CCTV, prekonanie 

okien a sklenených výplní, šírenie zabezpečovacieho kódu PZTS. Paretov diagram 

s Lorenzovou krivkou vypočítaných hodnôt sú taktiež znázornené graficky.[1] 

 

 

       Graf 2: Paretov diagram a Lorenzova krivka pre procesné riziká 

7.3 Analýza súvzťažnosti 

Z dôvodu prevedenia verifikácie výsledkov metódy FMEA je možné za týmto 

účelom použiť analýzu súvzťažnosti. Aplikácia tejto analýzy je vhodná hlavne pre 

posudzovanie celých objektov, v tomto prípade budovu firmy, prípadne zhodnotenie 

činnosti konkrétnej služby v celom objekte. Metóda slúži na vyhľadávanie väzieb medzi 

zdrojmi a objektmi rizík.[1]   

Prvým krokom pri prevádzaní tejto metódy je stanovenie potenciálnych rizík. 

Keďže verifikujem výsledky predchádzajúcej metódy použijem štrukturálne a procesné 

riziká, ktoré som hodnotil v metóde FMEA. Z dôvodu vyhľadávania väzieb medzi 

jednotlivými rizikami som vytvoril tabuľku 6, kde na ose X a Y sú zhodne nanesené 

vybrané riziká. Ďalej postupujem tak, že pokiaľ sa jednotlivé riziká vzájomne ovplyvňujú, 
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zapíšem 1, ak nie tak 0. Napokon sčítam v každom riadku a stĺpci hodnoty zapísaných 

čísel, čím dostanem súčty  ∑KRa a ∑KRb.[1]   

 

Tabuľka 6: Identifikácia rizík pre analýzu súvzťažnosti 

Rb Ra 

č. Identifikácia rizík 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑KRa 

1 Porucha CCTV x 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 

2 Zlyhanie PZTS 0 x 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7 

3 
Porucha prvkov 

PZTS 
0 1 x 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 8 

4 Požiar 1 0 1 x 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 

5 
Výpadok el. 

prúdu 
1 0 1 1 x 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 

6 Skrat el. prúdu 1 1 1 1 0 x 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

7 Výbuch plynu 0 0 0 1 0 1 x 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 

8 Korózia pletiva 0 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 

Vedomá 

spolupráca s 

narušiteľom 

1 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 0 0 1 3 

10 
Prestrihnutie 

kábla CCTV 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 x 0 0 1 0 1 1 9 

11 

Prekonanie okien 

a sklenených 

výplní 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 x 1 1 0 1 1 12 

12 
Šírenie kódu 

PZTS 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 0 1 4 

13 
Vpustenie cudzích 

osôb do budovy 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 x 0 1 1 10 

14 

Nedovolené 

vynášanie 

majetku 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 0 1 14 

15 
Náraz automobilu 

do budovy 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 3 

16 
Nezodpovednosť 

zamestnancov 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 x 3 

x ∑KRb 6 4 6 10 7 8 7 3 12 3 2 5 9 1 6 12 x 
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            V ďalšom kroku vypočítam hodnoty koeficientov Kar podľa vzorca (2) a Kbr podľa 

vzorca (3), kde x je počet hodnotených rizík. Tieto koeficienty predstavujú percentuálne 

vyjadrenie počtu nadväzujúcich rizík Rb, ktoré môžu byť vyvolané rizikom Ra. Konkrétne 

vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke 7. [1] 

 

                                                       Kar = [∑Kar/(x-1)] *100                                               (2) 

                                                       Kbr = [∑Kbr/(x-1)] *100                                               (3) 

 

Tabuľka 7: Hodnoty koeficientov rizika 

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

Kar [%] x 42 37 42 42 47 37 26 8 16 47 63 21 53 74 16 16 

Kbr [%] x 32 21 32 53 37 42 37 16 63 16 11 26 47 8 32 63 

 

 

          Na základe hodnôt z tabuľky 7 ďalej prevediem grafické spracovanie. Do grafu sú 

zapracované body z tejto tabuľky a následne sú rozdelené do štyroch oblastí podľa osí O1 

a O2. Tieto osy možno vypočítať podľa vzorcov (4) a (5) na základe stanovenia 

spoľahlivosti systému na 80%. Vzniknuté štyri kvadranty predstavujú závažnosť 

uvedených rizík, ktorých oblasti závažnosti sú uvedené v tabuľke 8. [1] 

 

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

                           O2 = 100 - [ (Kbr max - Kbr min) / 100] * s                                             (5) 

kde 

Kar min  = 8,najnižšia hodnota Kar          Kar max = 74, najvyššia hodnota Kar 

Kbr min  = 8,najnižšia hodnota Kbr          Kbr min  = 63,najvyššia hodnota Kbr 

s = 80%, spoľahlivosť systému 

 

            Po dosadení hodnôt do vzorcov (4) a (5) sú vypočítané polohy os v  hodnote O1 = 

76%  a O2 = 47%. Celkové grafické znázornenie analýzy možno vidieť v grafe č. 3. [1] 
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            Graf 3: Zobrazenie analýzy súvzťažnosti hodnotených rizík 

 

 

Tabuľka 8: Závažnosť jednotlivých oblastí v matici rizík 

Závažnosť rizík v jednotlivých oblastiach 

I. oblasť primárne a sekundárne nebezpečné riziká 

II. oblasť sekundárne nebezpečné riziká 

III. oblasť žiadna primárne nebezpečná oblasť 

IV. oblasť relatívna bezpečnosť 

 

 

            Za  použitia analýzy súvzťažnosti som určil, že medzi najzávažnejšie riziká patria 

riziká č. 4, 9, 13 a 16. Spadajú do oblasti II.  a  teda patria medzi  sekundárne nebezpečné 

riziká. Sú to: požiar, vedomá spolupráca s narušiteľom, vpustenie cudzích osôb do objektu 

a nezodpovednosť zamestnancov. Ostatné riziká patria podľa analýzy do oblasti relatívnej 

bezpečnosti, graficky sú však niektoré z rizík blízko k hranici s oblasťou II. a III.  
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7.4 Kritické miesta zabezpečenia objektu z pohľadu výsledkov analýz 

S cieľom nájsť bezpečnostné riziká v objekte som najskôr vytvoril ich grafické 

znázornenie za pomoci diagramu príčin a následkov. Prostredníctvom metódy FMEA som 

vypočítal závažnosť jednotlivých rizík a výsledky tejto metódy som verifikoval analýzou 

súvzťažnosti. Výsledky oboch metód sa vo výsledkoch zhodli len sčasti a medzi 

najzávažnejšie riziká sa zaradili: porucha CCTV, zlyhanie PZTS, porucha prvkov PZTS, 

prekonanie okien a sklenených výplní, šírenie zabezpečovacieho kódu PZTS, požiar, 

vedomá spolupráca s narušiteľom, vpustenie cudzích osôb do objektu a nezodpovednosť 

zamestnancov. V nasledujúcej kapitole sa pokúsim navrhnúť opatrenia  vedúce 

k minimalizácii a optimalizácii týchto bezpečnostných rizík s ekonomickou rozvahou.  
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8 Návrh inovácie zabezpečenia objektu 

Jednotlivé opatrenia pre zvýšenie stupňa zabezpečenia budovy firmy A&T Group 

a.s. sú charakterizované v nasledujúcich riadkoch osobitne pre každý prvok fyzickej 

ochrany. Ako posledný krok v tejto kapitole je uvedená ekonomická kalkulácia týchto 

inovatívnych opatrení. 

8.1 Technická ochrana 

Za účelom zvýšiť úroveň technickej ochrany objektu, som sa rozhodol po prečítaní 

odborných publikácií a skúseností užívateľov na internete z oblasti bezpečnosti 

v jednotlivých krokoch navrhnúť inovácie tohto druhu ochrany. S cieľom zvýšiť ochranu 

plášťa objektu navrhujem na okná a sklenené výplne prvého a druhého nadzemného 

podlažia použiť bezpečnostné fólie. Na trhu je viacero certifikovaných firiem, ktoré 

vyrábajú tieto fólie na mieru. Ich hrúbka je od 0,20 po 0,35 mm. Sú efektívnou ochranou 

pred vniknutím nežiadúcich osôb a predmetov do objektu a na rozdiel od okien a dverí so 

zabudovaným nepriestrelným sklom sú oveľa finančne výhodnejšie a svojím účinkom 

zrovnateľné. Na obrázku 12 je fotografia rozbitého skla, na ktorom je nalepená 

bezpečnostná fólia. Takto opatrená sklenená výplň je aj po útoku páchateľa stále 

nepriestupná. [25]    

 

 

Obrázok 12: Rozbitá sklenená výplň opatrená bezpečnostnou fóliou [26] 
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    Ako ďalší krok navrhujem výmenu bežných PIR detektorov za duálne JA-84P 

bezdrátové detektory s kamerou od spoločnosti JABLOTRON s.r.o. pre vizuálne 

potvrdenie poplachu, ktoré sú vybavené bleskom a IR prisvietením pre fotenie v tme (viď 

obrázok 13). Tieto detektory sú plne kompatibilné so systémom Jablotron OASIS, ktorý je 

v objekte nainštalovaný. V prípade poplachu predá detektor snímok k užívateľovi 

v priebehu 25 s . Takúto výmenu by som zvolil najmä v miestnosti na treťom NP, kde je 

umiestnená ohňovzdorná skriňa s peňažnou hotovosťou. [18]   

 

Obrázok 13:  Detektor JA-84P od spoločnosti JABLOTRON ALARMS a.s. [19] 

 

Medzi pomerne veľký nedostatok v oblasti technickej ochrany objektu považujem  

absenciu detektorov požiaru a úniku plynu. Tieto riziká hrozia najmä v kotolni na prvom 

NP, kde hrozí únik plynu a taktiež požiar. V tejto miestnosti teda navrhujem 

nainštalovaťbezdrôtový detektor horľavých plynov JA-80G, ktorý slúži k indikácii 

horľavých plynov ako sú  a výparov (viď obrázok 14), v kombinácii s bezdrôtovým 

požiarnym detektorom JA-80S, ktorý kombinuje optický senzor dymu so snímačom 

teploty. Oba tieto detektory signalizujú poplach opticky i akusticky. Požiarny detektor 

z dôvodu veľmi pravdepodobného výskytu požiaru navrhujem nainštalovať aj v miestnosti 

serverovne v prvom NP a takisto na chodbe pred IT oddelením v treťom NP.  [20] [21] 
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Obrázok 14:  Bezdrôtový detektor horľavých plynov JA-80G [22] 

 

Ako poslednú inováciu technickej ochrany navrhujem výmenu bezpečnostných 

kamier za bezdrôtové typy. Na základe recenzií užívateľov na internete by som zvolil  

bezdrôtovú bezpečnostnú kameru EYE-02 GSM. Kamera sa za pomoci GSM správa ako 

chytrý telefón, teda posiela dáta, MMS a prijíma a odosiela SMS príkazy užívateľovi. Je 

vybavená piatimi vstavanými detektormi: PIR, analýza pohybu v obraze, detektor rozbitia 

skla, detektor neobvyklého hluku a je chránená pred neoprávnenou manipuláciou s telom 

kamery. Samozrejmosťou je nočné videnie. Jej fotografiu možno vidieť na obrázku 15. 

[23]   
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Obrázok 15:  Bezdrôtová bezpečnostná kamera EYE-02 GSM [24] 

 

8.2 Režimová a fyzická ochrana 

            Na recepcii objektu, ako už bolo vyššie spomenuté, sú prítomné 2 recepčné, ktoré 

plnia v pracovnej dobe úlohu fyzickej ochrany a zároveň dohliadajú na dodržiavanie 

režimových opatrení. Z pohľadu odstránenia neprijateľných rizík by som navrhoval 

pravidelné školenie všetkých zamestnancov v oblasti organizácie bezpečnosti firmy 

a každodennú kontrolu knihu príchodov a odchodov. Týmito opatreniami by bolo možné 

aspoň sčasti eliminovať riziká ako sú nezodpovednosť zamestnancov, šírenie kódu PZTS 

alebo vstup nepovolaných osôb do objektu. Keďže každá osoba je omylná, riziká spojené 

s ľudským faktorom sú neodstranitelné. Na druhej strane ich však možno eliminovať. 

8.3 Ekonomické zhodnotenie inovativných opatrení 

Celkové náklady na zabezpečenie objektu by nemali prekročiť 15 % z hodnoty 

aktív, ktoré sú chránené. V prípade sledovaného objektu tvorí toto percento 11 040 eur a 

celková cena inovácie zabezpečenia je 2690 eur, čo nepredstavuje ani jednu tretinu. Treba 
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však vziať do úvahy hodnotu doterajších prvkov zabezpečenia, ktoré však odhadom takisto 

nepresahujú túto sumu. Jednotlivé prvky nového zabezpečenia spolu s príslušnou 

finančnou hodnotou sú uvedené v tabuľke 9. Ceny sú s DPH, nie je však zaúčtovaná cena 

za montáž konkrétneho prvku zabezpečenia. 

 

Tabuľka 9:  Náklady na inováciu zabezpečenia objektu 

bezpečnostný prvok cena množstvo celková cena  

bezpečnostná fólia NEXT SC 8 40 € / m² 40 m² 1 600 € 

detektor s kamerou JA-84P 110 € / ks 1 ks 110 € 

požiarny detektor JA-80S 55 € / ks 3 ks 165 € 

detektor horľavých plynov JA-80G 65 € / ks 1 ks 65 € 

bezpečnostná kamera EYE-02 

GSM  
300 € / ks 2 ks 600 € 

školenie zamestnancov v oblasti 

organizácie bezpečnosti firmy  

150 € / pol 

dňa 
1x / rok 150 € 

Konečná cena inovácie zabezpečenia budovy 
2 690 € 

(73 000 Kč) 
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9 Záver 

Túto bakalársku prácu som napísal so zámerom zvýšiť, respektíve zdokonaliť 

úroveň ochrany osôb a majetku vo vybranej budove na území Slovenskej republiky, 

v ktorej sídli firma A&T Group a.s. Spôsob akým som postupoval som zvolil na základe 

svojich vedomostí, ktoré som v oblasti bezpečnosti nadobudol počas 7 semestrov 

bakalárskeho štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva, ale zároveň mi veľmi 

pomohla literatúra a odborné texty, ktoré sú uvedené v rešerši literatúry tejto práce. 

Úvodnú časť textu práce tvorí súhrn a krátka charakteristika právnych predpisov 

a technických noriem, ktoré úzko súvisia s problematikou bezpečnosti. V ďalšej časti sú 

popísané jednotlivé prvky fyzickej ochrany a všeobecný postup pri bezpečnostnej analýze 

objektu. Tieto časti bakalárskej práce tvoria teoretickú časť. 

V ďalšom kroku som napísal pár informácií o firme, budovu, v ktorej sídli 

a následne som zhodnotil celkovú ekonomickú hodnotu aktív v objekte. V praktickej časti 

som pokračoval popisom stávajúceho zabezpečenia budovy a následne som pomocou 

Ishikawovho diagramu vymodeloval možné riziká. Tieto riziká, ich príčiny a následky som 

rozobral formou metódy FMEA a jej výsledky som verifikoval analýzou súvzťažnosti. Ako 

posledný krok som sa snažil navrhnúť opatrenia  vedúce k minimalizácii a optimalizácii 

týchto bezpečnostných rizík s ekonomickou rozvahou. 

Verím, že táto bakalárska práca sa stane minimálne podnetom na zmenu 

v zabezpečení budovy firmy A&T Group a.s. S plynúcim časom sa v dnešnej uponáhľanej 

dobe priamo úmerne vyvíja i zabezpečovacia technika a samozrejme aj technika 

páchateľov. Práve z tohto dôvodu považujem za dôležité, aby sa takáto analýza 

zabezpečenia spracovávala v podobných firmách v pravidelných intervaloch. 
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