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Anotace 

KUČERA, D. Analýza kritických míst zabezpečení objektu vybrané soukromé firmy. Ostrava, 

2015. 62 s., 6 příloh. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce  

Ing. Libor Foldyna, Ph.D. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou kritických míst zabezpečení objektu 

vybrané soukromé firmy a návrhem na inovativní řešení jejího zabezpečení. Úvodní část 

teoretické části práce je zaměřena na základní právní předpisy a vybrané technické normy 

související s ochranou objektu. Dále následuje popis základních druhů fyzické ochrany  

a teorie bezpečnostní analýzy. Úvod praktické části je zaměřen na charakteristiku vybrané 

soukromé firmy a jejího současného zabezpečení. Následuje zpracování bezpečnostní analýzy 

s použitím vybraných metod. Na základě výsledků analýzy je zpracován návrh opatření  

k minimalizaci možného narušení bezpečnosti objektu firmy.  
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KUČERA, D. Analysis of critical points on the selected private security firm. Ostrava, 2015. 

62 p., 6 attachments. Diploma Thesis. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Security Services. Leadership of the diploma thesis  

Ing. Libor Foldyna, Ph.D. 

This thesis analyzes the security of critical points on the selected private companies 

and proposals for innovative security solutions. Introductory part of the document focuses  

on the basic legislation and selected technical standards relating to the protection of the 

object. This is followed by a description of the basic types of physical protection and security 

analysis theory. The introductory part of the practical part is focused on characteristics of 

selected private company and its current security. Following processing security analysis 

using selected methods. Based on the results of the analysis is a proposal of measures to 

minimize the potential for security breaches object firm. 
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1   Úvod 

V každém jedinci je zakotvena potřeba ochrany zdraví a majetku. Podle Maslowovy 

pyramidy lidských potřeb je dokonce potřeba bezpečí druhou nejvýznamnější hned  

po potřebách fyziologických. Na počátku lidských dějin se lidé zaměřovali zejména na 

ochranu svého zdraví a života. S vývojem společnosti se ale postupně zvyšovala úroveň 

životního komfortu, a tím také rostla hodnota vlastněného majetku. V důsledku stále 

rostoucího kriminálního chování v lidech narůstal strach a obavy z odcizení tohoto majetku. 

Proto se prostředky pro ochranu majetku postupně zdokonalovaly a v dnešní době již lze 

využít jejich velmi široké nabídky. 

Výběr těchto prostředků je vhodné doplnit o analýzu bezpečnostních rizik, která 

umožňuje prostřednictvím vhodně zvolených metod odhalit kritická místa současného 

zabezpečení a na jejich základě poté přistoupit na zavedení potřebných opatření. Společným 

cílem každého jedince, ale i každé firmy, je pak zavedení takových bezpečnostních opatření, 

která zajistí maximální účinek při vynaložení co nejmenších nákladů. Z tohoto důvodu je 

nutné efektivně a vhodně kombinovat jednotlivé druhy fyzické ochrany. Pod pojmem fyzická 

ochrana se rozumí souhrn organizačních, technických a administrativních opatření 

zabraňujících neoprávněnému nakládání s chráněnými zájmy. Jednotlivé složky fyzické 

ochrany jsou režimová ochrana, technická ochrana a fyzická ostraha.  

Ochrana majetku je důležitou součástí každodenního života nás všech, a protože bych  

se chtěl této oblasti věnovat i nadále, zvolil jsem si k vypracování mé diplomové práce téma, 

které se touto problematikou zabývá.  

Cílem diplomové práce je za využití metod analýzy bezpečnostních rizik identifikovat 

kritická místa zabezpečení objektu vybrané soukromé firmy a poté navrhnout inovativní 

řešení jejího zabezpečení. Úvodní část práce se bude věnovat základním právním předpisům  

a vybraným technickým normám souvisejících s danou problematikou. Dále bude následovat 

rozbor jednotlivých druhů ochrany a teoretický základ bezpečnostní analýzy. Praktická část 

práce se v úvodu zaměří na popis současného zabezpečení vybrané firmy a na analýzu 

bezpečnostních rizik, která odhalí kritická místa současného zabezpečení. Následně budou 

vypracovány tři varianty návrhu inovativního řešení zabezpečení a za použití rozhodovací 

matice bude vybrána nejvhodnější z nich, která bude následně podrobně rozebrána. 
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2   Rešerše  

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

VŠB-TUO, 2009. 115 s. 

Skriptum obsahuje teoretické informace, vybrané právní předpisy a základní technické 

normy související s ochranou objektu letiště. Dále je zde podrobně popsána problematika 

analýzy rizik včetně jednotlivých metod a jejich aplikace v praxi, což bylo východiskem pro 

zpracování mé kapitoly týkající se analýzy bezpečnostních rizik. 

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

Praha: Policejní akademie České republiky, 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

Publikace se věnuje problematice technické ochrany objektů. Je zde uvedena teorie 

mechanických zábranných systémů a jejich základní rozdělení. Publikace se dále zaměřuje na 

popis, vlastnosti a použití jednotlivých mechanických zábranných systémů, což jsem využil 

pro pochopení jejich významu v bezpečnostním systému. 

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

Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 205 s. ISBN 80-7251-076-2.  

Druhý díl publikace je zaměřen na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.  

Je zde uveden výčet jednotlivých prvků těchto systémů a jejich podrobný popis, funkce  

a fyzikální principy, na kterých tyto prvky fungují. Právě tyto aspekty byly základem pro 

pochopení této důležité problematiky. 

ŠČUREK, R., HOLUBOVÁ, V., Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta 

osob. Skriptum. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství 2008. 113 s. 

Skriptum se věnuje ochraně objektů, transportu peněz a dalších cenin a popisu 

způsobů eskorty osob. V oblasti ochrany objektů se skriptum zaměřuje na bezpečnostní 

analýzu a na popis jednotlivých částí fyzické ochrany, který jsem využil v teoretické části mé 

práce. 
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3   Základní právní předpisy a technické normy 

Tato kapitola práce se zaměřuje na základní právní předpisy a technické normy, které 

souvisejí s ochranou osob a majetku v České republice (dále jen ČR). 

3.1   Právní předpisy 

V ČR neexistuje v současnosti pro problematiku ochrany osob a majetku jeden 

ucelený právní předpis, který by ji řešil. Z tohoto důvodu je potřeba vycházet z celé řady 

právních předpisů, které se této problematiky dotýkají. 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, je nejvyšším a základním právním 

předpisem státu. Všechny ostatní zákonné normy musí být s Ústavou ČR v souladu. Jedná se 

o soubor právních norem upravujících základní práva a povinnosti občanů. Dále tyto normy 

definují demokratické principy ČR, a to jako jednotného, svrchovaného a výkonného 

demokratického státu. Ústava je sestavena z Preambule (úvodního prohlášení) a VIII hlav 

rozdělených do 113 článků. V Preambuli je uvedeno, že ČR je státem všech občanů, kterým 

bylo uděleno státní občanství. [1, 22] 

Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod obsahuje základní práva  

a svobody vyjadřující vztah mezi občanem a státem. Omezení těchto práv je možné pouze 

v případech stanovených zákonem. Patří zde základní práva a svobody, právo na soudní 

a právní ochranu, práva národnostních a etnických menšin, politická, sociální, hospodářská  

a kulturní práva. Základní práva a svobody jsou zaručeny všem bez rozdílu. [2, 22] 

Pro přiblížení problematiky zde uvedu několik článků týkajících se ochrany osob  

a majetku. V článku 1 je uvedeno: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

Článek 6 uvádí: „Nikdo nesmí být zbaven života. Každý má právo na život. Lidský život je 

hoden ochrany již před narozením.“ V článku 7 je uvedeno: „Nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena.“ Článek 10 uvádí: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným 
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zasahováním do soukromého a rodinného života.“ V článku 12 je uvedeno: „Obydlí  

je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“ [2, 22] 

Trestní zákoník 

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

co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty mohou být za spáchání 

trestných činů uloženy. Dále jsou zde uvedeny skutkové podstaty jednotlivých trestných činů. 

Trestní zákoník hájí zájmy státu, společnosti, práva a zájmy právnických osob a fyzických 

osob. [3, 22] 

Jsou zde také uvedeny paragrafy věnující se okolnostem vylučujícím protiprávnost. 

Jedná se o jednání, které by bylo za jiných okolností trestným činem. Mezi okolnosti 

vylučující protiprávnost patří krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné 

riziko, oprávněné použití zbraně. Pro problematiku ochrany osob a majetku jsou 

nejdůležitější: 

§ 28 Krajní nouze 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“ 

§ 29 Nutná obrana 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

§ 32 Oprávněné použití zbraně  

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“ [3, 22] 

Občanský zákoník 

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

upravuje majetkové vztahy, které se týkají fyzických a právnických osob, vztahy mezi státem 

a těmito osobami. Dále upravuje vztahy vyplývající z práva na ochranu osob. Zákon se věnuje 
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zejména soukromému právu. Je zde mimo jiné uvedeno, že jestli hrozí někomu neoprávněný 

zásah do práva bezprostředně, může tento jedinec, který je ohrožen, přiměřeným způsobem 

daný zásah sám odvrátit.[ 4, 22] 

Zákon o ochraně osobních údajů  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Účelem zákona je ochrana práv občana před neoprávněným 

zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným nakládáním či zneužitím 

osobních údajů. Zákon dále stanovuje subjekty, které mají oprávnění osobní údaje ověřovat  

a kroky k bezpečnému nakládání s nimi. [5, 22] 

Trestní řád 

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

definuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při odhalování trestných činů, 

zjišťování jejich pachatelů a jejich následném spravedlivém potrestání. [6, 22] 

Pro vybranou problematiku práce je zejména významný paragraf §76 odst. 2, v němž  

je definováno: „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.“ [6, 22] 

Zákoník práce 

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

právní vztahy vznikající při výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tyto 

vztahy se označují jako pracovněprávní. Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost zavádět 

taková opatření, která budou předcházet případnému vzniku rizik a vytvářet bezpečné 

pracovní podmínky. [7, 22] 
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3.2   Vybrané technické normy 

Tato část je zaměřena na popis vybraných technických norem. 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace. 

Norma obsahuje systém klasifikace vlastností a požadavky na odolnost proti 

násilnému vniknutí u dveří, oken, okenic a mříží. [8] 

ČSN EN 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik. 

Norma zahrnuje postup pro volbu a použití systematických technik pro posuzování 

rizik. Je zde uvedeno použití různých technik analýzy rizik. [9] 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky. 

Norma upravuje vlastnosti a jednotlivé parametry provedení poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Na základě míry rizika norma stanovuje čtyři stupně 

zabezpečení a třídy vlivu prostředí. [10]  

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

systémy - Část 3: Ústředny. 

Tato norma definuje kritéria pro správnou funkci a zkušební postupy pro ověřování 

funkcí ústředen poplachových systémů. [11] 

ČSN EN 50132-7 ed. 2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

Uvedená část dané normy definuje doporučení k vhodnému výběru, plánování  

a následné instalaci uzavřených televizních okruhů s videorekordéry nebo s monitory. [12] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky. 

Norma obsahuje pokyny pro použití těchto systémů uvnitř a vně budov. [13] 
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4   Statistika kriminality v Moravskoslezském kraji 

Pro přehled statistiky kriminality v Moravskoslezském kraji jsou použita statistická 

data za roky 2010 – 2014 převzatá od Policie České republiky (dále jen Policie ČR).  

Na obrázku 1 je zobrazen vývoj kriminality v jednotlivých územích Moravskoslezského kraje 

za toto období a doplněn o procentuální přehled za rok 2014. [51] 

    Obrázek 1: Vývoj kriminality v jednotlivých územích Moravskoslezského kraje [51] 

 Z obrázku 1 je patrné, že nejvíce trestných činů v Moravskoslezském kraji bylo 

v posledních pěti letech spácháno v Ostravě. Frýdek – Místek, na jehož území se vybraná 

firma nachází, je na třetím místě hned za Karvinou. Ve všech posuzovaných městech došlo 

v roce 2014 k poklesu počtu spáchaných trestných činů oproti roku 2013, ovšem ve  

Frýdku – Místku je počet i přesto stále druhým nejvyšším za posledních pět let. [51] 

V Moravskoslezském kraji bylo za rok 2014 spácháno celkem 37 233 trestných činů, 

z toho 23 159 trestných činů bylo spácháno v oblasti majetkové kriminality. Jejich přehled 

znázorňuje následující obrázek 2. [51] 
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           Obrázek 2: Majetková kriminalita 2014 [51] 

V oblasti majetkové kriminality se podle obrázku 2 pachatelé dopouštěli nejčastěji 

krádeží vloupáním do ostatních objektů (4 182), krádeží z automobilů (3 799) a krádeží 

v jiných objektech (2 805). Podle informací dostupných od Policie ČR bylo v posledních pěti 

letech toto pořadí stejné. [51] 

Z výše uvedených statistických údajů vyplývá, že kriminalita v Moravskoslezském 

kraji každoročně dosahuje vysokých čísel a vloupání do ostatních objektů bývá v oblasti 

majetkové kriminality tím nejčastěji páchaným trestným činem. Z těchto důvodů je nezbytné 

problematice zabezpečení soukromého majetku věnovat patřičnou pozornost. 

. 
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5   Systém ochrany objektu 

Každá organizace či soukromá osoba disponuje aktivy, která je potřeba chránit.  

Za aktiva lze považovat majetek, osoby a informace. V dnešní době dochází k ohrožení 

chráněných aktiv zejména formou kriminální činnosti. Tato činnost může mít za cíl 

neoprávněné nakládání, poškození, odcizení nebo úplné zničení střežených aktiv. V zájmu 

každé organizace či soukromé osoby je tato aktiva dostupnými prostředky chránit. [17, 21] 

Cílem je přijetí takových bezpečnostních opatření, jež zajistí maximální účinek při 

vynaložení co nejmenších nákladů. Výdaje vynaložené na tato opatření by neměly přesáhnout 

celkovou hodnotu střežených aktiv. Proto je potřeba využívat jednotlivé druhy fyzické 

ochrany. Cílem této ochrany je navrhnout a poté zavést bezpečnostní opatření, která směřují 

k dosažení požadované úrovně ochrany. Následně pak stanovit pravidla pro kontrolu  

a hodnocení. [17] 

Struktura systému fyzické ochrany (obrázek 3) se skládá ze tří základních pilířů. 

Technická ochrana tvoří základ zabezpečovacího systému. Do této ochrany se řadí 

mechanické zábranné systémy a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen 

PZTS). Dalším prvkem je režimová ochrana, která je sjednocujícím a řídícím prvkem celého 

zabezpečovacího systému. Následuje fyzická ostraha, která je nejdražším prvkem systému. 

Škody, které i tak vzniknou narušením objektu, může pokrýt vhodně zvolené pojištění. Vrchol 

struktury tvoří zbytkové riziko (ZR), které vzniká i po implementaci uvedených prvků. [17] 

 

 

 

  

 

 

     Obrázek 3: Struktura systému fyzické ochrany [17] 
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Použitím jednotlivých skupin prvků fyzické ochrany samostatně se nemusí dosáhnout 

požadovaného stupně zabezpečení. Pouze na základě vzájemného propojení všech skupin 

prvků sloužících k ochraně osob a majetku můžeme docílit optimálního zabezpečení, a tím 

také efektivního zabezpečovacího systému. Za optimální bezpečnost se považuje průnik 

těchto jednotlivých prvků fyzické ochrany. [17] 

5.1   Technická ochrana  

Do technické ochrany lze zařadit mechanické zábranné systémy, jejichž úkolem  

je ztížit či zabránit případnému pachateli přístup k chráněným aktivům. Dále zde patří PZTS, 

které slouží ke zjištění přítomnosti pachatele ve střeženém objektu a k následnému vyvolání 

poplachu. V současnosti se také často využívají kamerové systémy neboli uzavřené televizní 

okruhy (CCTV), které slouží ke sledování definovaných prostor s cílem zjištění 

nestandardních událostí. [17, 26]  

5.1.1   Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy tvoří základ každého zabezpečovacího systému. 

Hlavním účelem těchto prostředků je zamezit nežádoucímu vniknutí potenciálního pachatele 

do chráněného objektu, ať už je tímto objektem budova, pozemek nebo úschovný objekt.  

[17, 26] 

Jedná se o zabezpečovací prostředky, které poskytují žádoucí ochranu osob a majetku 

pomocí své mechanické pevnosti. Jejich použitím dochází k časové prodlevě  

v postupu pachatele. Vzájemně se liší časem, který je potřeba k jejich překonání. Dále se 

odlišují množstvím energie, kterou je potřeba při jejich zdolávání vynaložit a v neposlední 

řadě technickým vybavením umožňujícím jejich překonání. [17, 26] 

Podle střeženého prostoru lze mechanické zábranné systémy dělit do čtyř druhů ochrany: 

 obvodová ochrana, 

 plášťová ochrana, 

 prostorová ochrana, 

 předmětová ochrana. [17, 26]  
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Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Tato ochrana je určena obvodem neboli perimetrem chráněného objektu. Tím se 

rozumí katastrální hranice vymezená umělými či přírodními překážkami. Smyslem této 

ochrany je zabránit přístupu neoprávněných osob na chráněný pozemek. Jedná se o první 

překážku, která svým provedením může případného útočníka odradit. [17, 18] 

Nejčastějším zástupcem této ochrany je oplocení. To můžeme dělit na: 

 klasické drátěné oplocení (1,5 až 2 m), 

 bezpečnostní oplocení (2,5 m), 

 vysoce bezpečnostní oplocení (5 m). [17]  

Dále do této ochrany patří: podhrabové překážky, vrcholové zábrany, vjezdy, vstupy a další 

vstupní jednotky (závory, brány atd.). [17] 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Primárním cílem plášťové ochrany je případného útočníka odradit od jeho proniknutí 

do chráněného objektu. Dalším cílem je toto proniknutí útočníkovi maximálně ztížit. Plášť 

objektu tvoří otvorové výplně a stavební prvky budovy. Mezi otvorové výplně objektu patří 

dveře, okna, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla, zárubně, mříže, rolety, žaluzie  

a uzamykací systém. Stavební prvky budovy představují přirozené ochranné prvky plášťové 

ochrany. Jedná se o podlahy, zdi, stropy a střechy. Jejich mechanická odolnost se odvíjí  

od materiálu, tloušťky, pevnosti a celkového provedení. [17, 26] 

Mechanické zábranné systémy prostorové ochrany 

Jedná se o prvky stavebního provedení, které od sebe oddělují dílčí prostory. Tímto 

provedením zajišťují ochranu vnitřních prostor. 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Předmětová ochrana zajišťuje bezpečné uložení chráněných předmětů před krádeží 

nebo zničením například při požáru. V rámci této ochrany se zejména používají úschovné 
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objekty, mezi které můžeme zařadit trezory (komorové, ohnivzdorné a skříňové), příruční 

pokladničky, ocelové či kartotéční skříně. [17, 26] 

5.1.2   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Prostřednictvím těchto systémů nelze případnému útočníkovi zabránit v jeho záměru 

vniknout do chráněného objektu. Cílem systémů je na základě jejich rychlé reakce na změny 

vyvolané útočníkem signalizovat útočníkův vstup, pokus o vstup nebo jeho přítomnost 

v chráněném objektu. Signál následně uvede v činnost odpovědné zásahové složky, které jsou 

schopny útočníkovi zabránit v protiprávní činnosti. Tyto systémy se podílejí na zvýšení 

efektivnosti fyzické ostrahy a podporují mechanické zábranné systémy. [17, 27] 

PZTS můžeme dle prostorového zaměření rozdělit do pěti skupin: 

1, Obvodová ochrana – jejím cílem je signalizovat překonání perimetru chráněného 

objektu. Použité bezpečnostní prostředky jsou upraveny a určeny pro instalaci do venkovního 

prostředí. 

2, Plášťová ochrana – signalizuje narušení otvorových výplní střeženého objektu.  

3, Prostorová ochrana – monitoruje a signalizuje pohyb pachatele, který se nachází 

uvnitř chráněného objektu. 

4, Předmětová ochrana – jednotlivé prostředky slouží k signalizaci bezprostřední 

přítomnosti pachatele u chráněných předmětů nebo jeho neoprávněné manipulace s těmito 

předměty. 

5, Klíčová ochrana – jejím účelem je signalizovat narušení klíčových míst  

ve střeženém objektu, u kterých se předpokládá pohyb případného pachatele. [27] 

Rozlišujeme čtyři stupně zabezpečení chráněného objektu (tabulka 1). Stupně 

zabezpečení určují požadavky na provedení jednotlivých komponentů PZTS. Jednotlivé 

stupně se odvíjejí od druhu objektu, od objemu chráněných hodnot a typu útočníka. Typ 

útočníka je dán sortimentem nástrojů a nářadí, který má tento útočník k dispozici, a také jeho 

znalostmi ohledně PZTS. [10, 14, 27] 
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Tabulka 1: Stupně zabezpečení chráněného objektu [10, 14, 27]   

 

 

 

 

 

 

PZTS rozlišujeme z hlediska předání poplachového signálu na systémy s lokální, 

autonomní a dálkovou signalizací. Schéma způsobu předání poplachového signálu  

je znázorněno na obrázku 4. 

1, PZTS s lokální signalizací – pokud je v chráněném prostoru vyhodnocen stav 

poplach, tak je signalizován akustickou nebo optickou signalizací.  

2, PZTS s autonomní signalizací – stav poplach má výstup u stálé služby, která se 

nachází v objektu a na základě vyhodnocení signalizace realizuje prvotní zásah.  

3, PZTS s dálkovou signalizací – stav poplachu má výstup na stanovišti stálé služby, 

která není přítomna ve střeženém objektu. Tato stálá služba má dané povinnosti, které 

vyplývají ze smluvního závazku mezi službou a uživatelem střeženého objektu. Tímto cílem 

je v případě signalizace stavu poplach vyhodnotit signál a realizovat prvotní zásah. Můžeme 

se s ní setkat především v objektech, které mimo pracovní dobu nedisponují fyzickou 

ostrahou. Nejčastěji se využívá služeb dohledového a poplachového přijímacího centra (dále 

jen DPPC). [14, 27] 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

    

                    Obrázek 4: Schéma způsobu předání poplachového signálu [14]   

Základ každého PZTS tvoří prvky, které plní určité funkce a dohromady představují 

tzv. zabezpečovací řetězec (obrázek 5). Pomocí těchto prvků je signalizováno narušení 

střeženého objektu. [27] 

 

 

 

 

 

Čidla (detektory) – převádí fyzikální jevy, které jsou důsledkem narušení chráněného 

objektu, na poplachový elektrický signál. 

Ústředna – vyhodnocuje informace z jednotlivých čidel. Ústředna dále zabezpečuje 

napájení čidel a ostatních prvků PZTS a řídí signalizační a doplňková zařízení. 

Přenosové prostředky – prostřednictvím těchto prostředků se informace přenáší 

z ústředny na místo signalizace a opačným směrem. 

Signalizační zařízení – zajišťuje převod informace na vhodný signál. 

Doplňková zařízení – umožňují snadnější řízení systému a realizují některé speciální 

funkce. [20, 27] 

 Obrázek 5: Struktura zabezpečovacího řetězce PZTS [27] 
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Vybrané prvky PZTS  

Magnetické detektory 

Jedná se o pasivní, viditelné detektory používající se v plášťové ochraně. Využívají se 

k detekci otevření dveří, oken atd. Jejich výhodou je snadná montáž a odolnost vůči vnějším 

vlivům. Detektory fungují na principu jednoduchého jazýčkového kontaktu a skládají se  

ze dvou částí. Část, která obsahuje jazýčkový kontakt, se instaluje na pevné části dveří nebo 

oken. Druhá část s permanentním magnetem se montuje na pohyblivé části. Magnetické pole 

permanentního magnetu spíná jazýčkový kontakt. V případě zavřených dveří nebo oken je 

kontakt sepnutý. Při otevření se jazýčkový kontakt rozpojí a dochází k vyhlášení poplachu. 

[15]  

Pasivní infračervená čidla  

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR) jsou dnes nejpoužívanějšími detektory 

v rámci prostorové ochrany. Fungují na principu srovnávání rozdílů v infračervené oblasti 

energií mezi pozadím a pachatelem. Tato čidla využívají toho, že každé živé tělo je zdrojem 

infračerveného záření. Dokonce i chladné objekty, jako kapalný kyslík či suchý led, toto 

záření vyzařují. Detektory do svého okolí negenerují energii, a proto se jejich detekční zóny 

mohou libovolně překrývat. Mohou ale vyvolávat falešné poplachy. K těm nejčastěji dochází 

vlivem světelného rušení, rychlých změn teplot či prouděním vzduchu. [14, 16]   

Detektory tříštění skla  

Tyto detektory fungují na základě vyhodnocování charakteristických zvuků, které 

doprovází tříštění skla. Detektory posuzují změny tlaku vzduchu, vysokofrekvenční vlny 

generované při rozbití skla a nízkofrekvenční vlny vznikající při nárazu na skleněnou plochu. 

Instalují se na přímo na skleněné plochy, okenní rámy nebo na jiné povrchy v místnosti. [14]  

5.1.3   Kamerové systémy 

V minulosti jsme se s průmyslovou televizí mohli setkat zejména v dopravních  

či výrobních systémech. Postupem času se rozšiřovala i do dalších oblastí a dnes je hojně 

používaná také v zabezpečovací technice. Pro kamerové systémy se nejčastěji používá zkratka 

CCTV převzatá z anglického výrazu Closed Circuit Television čili uzavřené televizní okruhy.  
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Využívají se zejména ke sledování určených prostor s cílem zjištění nežádoucích událostí 

různého charakteru. Význam mají také pro získání důkazů v podobě obrazových a zvukových 

materiálů. Obraz je snímán prostřednictvím barevných nebo černobílých kamer. Dále 

rozlišujeme kamery digitální, analogové, venkovní, vnitřní, pevné či otočné. Videosignál  

je přenášen pomocí koaxiálního či symetrického vedení nebo bezdrátově. Bezdrátový přenos 

je uskutečňován pomocí optického vlákna, laserově či rádiově. Další významnou částí 

kamerových systémů jsou monitory doplněné o zařízení umožňující současně pozorovat obraz 

z několika kamer na jednom monitoru (kvadrátory, multiplexery). K uložení obrazu a jeho 

následnému vyhodnocení slouží záznamová zařízení. V současnosti se využívají digitální 

videorekordéry s uložením záznamu na pevný disk. Na obrázku 6 je znázorněno schéma 

kamerového systému. [17]   

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 6: Schéma kamerového systému [55]  

5.2   Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu lze definovat jako soubor činností vykonávaných způsobilou osobou, 

která je pověřená ostrahou. Tato ostraha je realizována prostřednictvím soukromých 

bezpečnostních služeb, vlastními ochrannými službami organizací nebo státními ochrannými 

službami (Policie ČR). Cílem jejich činnosti je především zajistit ochranu osob a majetku  

a bezpečnost střežených objektů. Tato ochrana je vysoce efektivní, ale také velmi nákladná. 

Pořizovací náklady na realizaci (výcvik, výstroj) jsou relativně nízké. Ovšem mzdy 



 17 

pracovníků ostrahy jsou faktorem, který tuto ochranu činí nejdražší v porovnání s ostatními 

druhy. [17] 

Mezi hlavní úkoly fyzické ostrahy patří: 

 kontrolní propustková služba – slouží k zamezení vstupu, výstupu osob a vozidel 

bez požadovaného oprávnění, zabránění vnášení a vynášení předmětů, evidenci 

oprávněných vstupů a vjezdů, 

 kontrolní činnost – slouží k zabránění rozkrádání, poškození či zničení majetku, 

 zajištění střežení objektů prostřednictvím strážní služby – je prováděna na 

pohyblivých, pevných či pochůzkových stanovištích, 

 uskutečnění zásahu při signalizaci napadení daného objektu či při vzniku 

mimořádné události – opatření v případě narušení objektů střežených PZTS nebo při 

vzniku živelních pohrom, požáru, výbuchu atd., 

 vyrozumění míst určených pro poskytnutí pomoc – vyrozumění hasičských útvarů, 

havarijních služeb, policie, zdravotnické záchranné služby a majitele. [17, 25] 

5.3   Režimová ochrana 

Režimovou ochranou se rozumí komplex organizačně administrativních  

opatření a postupů, které slouží k zabezpečení bezporuchového fungování celého 

zabezpečovacího systému objektu a jeho vhodné součinnosti s chodem střeženého objektu. 

Řeší v souladu se zákony a potřebami daného podniku, jakým způsobem lidé budou 

postupovat při ochraně podniku. Zabezpečuje spolehlivou funkci jednotlivých druhů fyzické 

ochrany a snižuje zranitelnost chráněných aktiv a zájmů. Všechny zásady režimové ochrany 

by měly být zpracovány v podobě funkčních bezpečnostních směrnic neboli režimových 

opatření. Problémem není jejich vytvoření, ale jejich následná implementace do každodenního 

života daného objektu. Pouze důkladně vypracované směrnice a jejich dodržování zajistí 

spolehlivé propojení jednotlivých druhů ochrany, a tím také zvýšení úrovně bezpečnosti  

v dané organizaci. Režimová opatření lze rozdělit na vnější a vnitřní. Struktura režimových 

opatření je znázorněna na obrázku 7. [17, 27] 
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Vnější režimová opatření - vztahují se na vstupní a výstupní podmínky u střeženého 

objektu. Jedná se o prostory kudy osoby a vozidla do objektu vstupuji a kudy jej opouštějí. 

Opatření definují kde, kdy, jak a s čím se těmito prostory může či nemůže do objektu 

vstupovat nebo ho opouštět.  

Vnitřní režimová opatření – za všeobecně důležité se považuje zejména dodržování: 

 omezení pohybu vozidel a osob v chráněném objektu na určené oblasti, 

 materiálového a expedičního režimu, kterým jsou stanoveny podmínky pro 

příjem, výdej, uskladňování a pohyb materiálu,  

 režimu pohybu zaměstanců, který určuje části objektu s omezeným přístupem 

pro zaměstnance a označení příslušnosti pracovníků k určitým provozům, 

 režimu manipulace s klíči a identifikačními prostředky, který upravuje jejich 

přidělování, označování, odevzdávání, úschovu a evidenci. [17, 25] 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    Obrázek 7: Struktura režimových opatření [17]  
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6   Bezpečnostní analýza objektu  

Bezpečnostní analýza se zaměřuje na podrobné posuzování jevů, předmětů, 

skutečností a informací, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na bezpečnostní systém 

organizace. Při bezpečnostní analýze objektu dochází k rozdělení posuzovaného celku  

na menší části, zkoumání těchto částí a hodnocení jejich vzájemných vazeb. Cílem  

je odhalení nedostatků a zranitelnosti v posuzovaném objektu. Hlavním účelem je pak 

vyhodnocení efektivnosti a účinnosti současných bezpečnostních opatření a zpracování 

podkladů pro zavedení optimálního a komplexního zabezpečovacího systému objektu.  

Na obrázku 8 je znázorněno schéma bezpečnostní analýzy objektu. [27]   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma bezpečnostní analýzy objektu [27]   

 

Bezpečnostní analýza objektu se skládá z následujících částí: 

 seznam a popis možných nebezpečí – definování před čím nebo proti komu  

je potřeba objekt a zájmy chránit,  

 přehled všech zranitelných míst – tento přehled umožňuje efektivnější použití 

bezpečnostních prostředků a opatření, 

 popis objektu ochrany – popis lokality objektu, hodnocení klasické ochrany, 

režimová studie objektu a srovnání reálného stavu objektu se stavební dokumentací,  
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 možné způsoby napadení objektu – popis způsobů, kterými může dojít k narušení 

chráněného objektu, 

 vnější vlivy – vnější jevy, skutečnosti a stavy, které mohou mít negativní dopad  

na zabezpečovací systém objektu nebo chráněné zájmy. [27]   

Nejdůležitější částí bezpečnostní analýzy je analýza rizik, která poskytuje odpovědi na tyto 

otázky: 

 jaká rizika mohou nastat, 

 jaká je pravděpodobnost, že daná rizika nastanou, 

 jaké hrozí následky. [25]  
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7   Popis vybrané firmy   

Pro účely zpracování této diplomové práce je vybrána firma zabývající se prodejem 

stavebního materiálu. Na požadavek majitele firmy zde neuvádím její název. Tuto firmu jsem 

si vybral zejména z důvodu, že jsem zde v minulosti vykonával brigádu, díky které jsem 

získal informace o jejím fungování. Úvod kapitoly je věnován předmětu podnikání firmy. 

Dále je uveden popis areálu firmy a chráněných aktiv. V závěru kapitoly je popsán současný 

způsob zabezpečení.  

7.1   Základní informace o firmě 

Vybraná firma byla založena v roce 2010 a sídlí ve Frýdku – Místku. Prodej 

stavebního materiálu je v současné době realizován ve dvou formách. Jedná se  

o velkoobchodní činnost (prodej realizačním firmám a dalším prodejcům) a maloobchodní 

činnost (prodej přímo konečnému zákazníkovi). Kromě prodeje kompletního sortimentu 

stavebních materiálů firma svým zákazníkům poskytuje odborné technické poradenství, 

výpočty spotřeby materiálu a zpracovává cenové kalkulace. 

7.2   Popis areálu 

Samotný areál firmy je situován nedaleko železničního nádraží na okraji městské části 

Místek. Podél západní strany areálu vede pozemní komunikace spojující Místek a vedlejší 

obec Staré Město. Za touto pozemní komunikací je situována zástavba rodinných domů. 

Podél jižní strany areálu vede slepá ulice, ze které je směřován vjezd do areálu. Na východní 

straně je areál oddělen od pozemku sousední firmy oplocením. Na severní straně vymezuje 

perimetr samotná skladovací hala, za níž se nachází pozemek další sousední firmy. Před 

areálem se nachází parkoviště pro zákazníky. 

V areálu firmy se nachází administrativní budova a skladovací hala. Dále je zde 

parkoviště vyhrazené pro zaměstnance a vedení firmy. Obrázek 9 znázorňuje situační plán 

areálu firmy. 
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    Obrázek 9: Situační plán areálu firmy [zdroj autor] 

Administrativní budova je jednopodlažní nepodsklepená budova s plochou střechou. 

Nosný systém budovy tvoří obvodové zdivo a vnitřní nosná stěna z cihelných tvárnic. Objekt 

je založen na betonových monolitických základových pasech. Střecha je sestavena 

z železobetonové desky s parozábranou, spádovanou tepelnou izolací minerální vatou  

a mechanicky kotvenou fóliovou hydroizolací. Vnější omítky jsou silikátové jemnozrnné, 

vnitřní vápenné štukové doplněné dle potřeby keramickým obkladem. Podlahy jsou 

provedeny z cementového potěru. Jako nášlapné vrstvy jsou použity zátěžové PVC  

a keramická dlažba. V administrativní budově se nachází dvě kanceláře, prodejna, sklad, 

denní místnost, toalety, šatny, umývárny, plynová kotelna a úklidová komora. Na severní 

straně budovy jsou situovány dva vstupy. Jeden je určen pro zaměstnance a vedení firmy  

a druhý slouží pro vstup zákazníků do prodejny. V prodejně je umístěno v regálech zboží 

drobné povahy. Jedná se o různé nářadí, nástroje, příslušenství a další doplňky. 

Sortiment stavebních materiálů, který je prostorově rozměrnější nebo pro 

přemísťování vyžaduje použití vysokozdvižného nebo paletového vozíku, je umístěn venku  
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a ve skladovací hale. Sortiment, který je odolný vůči povětrnostním podmínkám, je uložen 

venku. Zbývající sortiment je pak umístěn ve skladovací hale.  

Jedná se o přízemní nepodsklepenou jednolodní halu s mírnou sedlovou střechou. 

Základy jsou betonové pásové monolitické, obvodové stěny z pilířů (betonové prefabrikáty 

vyplněné betonem s výztuží) s vyzdívkou škvárobetonovými tvárnicemi. Na věnci jsou 

osazeny příhradové železobetonové vazníky s podhledem z heraklitových desek a se střešní 

krytinou z betonových desek s natavenou bitumenovou krytinou. Vnější omítka břizolitová  

a vnitřní vápenná štuková. Pro snadnější pohyb vysokozdvižných vozíků je podlaha v celé 

hale řešena formou hlazeného betonu. Podle druhu sortimentu je hala pomyslně rozdělena na 

tři části. Hala má dva vstupy opatřeny sekčními oceloplechovými vraty v ocelových 

zárubních. Obojí vrata jsou určena pro vstup zaměstnanců i zákazníků. 

7.3   Chráněná aktiva 

Jako aktiva můžeme chápat cokoliv, co vede k úspěchu dané firmy a má pro ni tudíž 

určitou hodnotu. V hale a ve venkovních prostorech se jedná o sortiment stavebních 

materiálů, tedy o aktiva určená k prodeji. Dále se jedná o nářadí a pracovní pomůcky, mezi 

které patří zejména dva vysokozdvižné vozíky a pět nízkozdvižných paletových vozíků. 

Firma disponuje dvěma nákladními automobily pro odvoz zakoupeného sortimentu na místo 

určení. V prodejně administrativní budovy lze za aktiva považovat zde umístěné prodejní 

zboží. Mezi další aktiva v administrativní budově patří zejména počítače, počítačové softwary 

a další elektronika v kancelářích. V kanceláři majitele se dále jedná o důležité dokumenty  

v elektronické formě a dokumenty v písemné podobě uložené společně s finanční hotovostí  

v trezoru. Tyto dokumenty obsahují významné informace o firmě a zaměstnancích a jejich 

odcizení by mohlo výrazně narušit chod firmy. Chráněná aktiva firmy byla vyčíslena  

na 6 800 000 Kč. 

7.4   Současný způsob zabezpečení 

Současné zabezpečení je realizováno formou prvků technické ochrany a základními 

pravidly režimové ochrany. Ve firmě není v současné době použit PZTS ani kamerový 

systém. Technická ochrana je realizována formou mechanických zábranných systémů, které 

jsou použity při ochraně perimetru areálu, pláště budov a dále při prostorové a předmětové 

ochraně. 
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Obrázek 11: Oplocení jižní strany areálu [zdroj autor] 

Obrázek 10: Oplocení východní strany areálu [zdroj autor] 

7.4.1   Obvodová ochrana  

Obvodová ochrana areálu je na západní, východní a jižní straně realizována formou 

oplocení. Na západní straně se jedná o klasické drátěné pletivo s čtvercovými oky. Výška 

tohoto oplocení je 160 cm. Oplocení není vybaveno žádnou vrcholovou zábranou.  

V současnosti je na několika místech značně poškozeno a neplní tak dostatečnou ochranu před 

neoprávněným vniknutím na pozemek. Areál je na východní a částečně na severní straně 

oddělen od areálu sousední firmy prostřednictvím čtyřhranného pletiva z ocelových drátů  

s povrchovou úpravou Zn + PVC (obrázek 10). Oplocení je vysoké 180 cm a je majetkem 

sousední firmy. Na jižní straně je obvodová ochrana realizována prostřednictvím oplocení  

z vlnitého pozinkovaného plechu (obrázek 11) o výšce 2 m. Na této straně se také nachází 

jediný vstup do areálu opatřený elektrickou posuvnou bránou z tenkostěnných ocelových 

profilů s výplní z drátěného pletiva (obrázek 12). Její zavírání a otevírání se uskutečňuje 

prostřednictvím dálkového ovládání. Tato brána je z důvodu neustálého vjíždění a vyjíždění 

vozidel po celou provozní dobu areálu otevřená. Perimetr na severní straně je z větší části 

vymezen samotným pláštěm skladovací haly. 
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Obrázek 12: Elektrická posuvná brána [zdroj autor] 

Obrázek 13: Klávesnice systému kontroly a řízení vstupu [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2   Plášťová ochrana  

Tuto ochranu tvoří otvorové výplně a stavební prvky jednotlivých budov. Obvodové 

zdivo administrativní budovy je tloušťky 440 mm, takže možnost proniknutí pachatele 

překonáním této obvodové části je velmi nízká. Pro vstup zákazníků do prodejny slouží 

prosklené hliníkové dvoukřídlové dveře, které jsou opatřeny cylindrickou vložkou s pěti 

stavítky značky FAB. Vedení a zaměstnanci firmy používají pro vstup dveře, které jsou 

jednokřídlové prosklené hliníkové s profilovou cylindrickou vložkou značky FAB. U těchto 

dveří je využíván systém kontroly a řízení vstupu do budovy. Klávesnice systému  

(obrázek 13) je umístěna na zdi před dveřmi a systém umožňuje otevření dveří pouze po 

zadání správného číselného kódu. Ten znají pouze zaměstnanci firmy. V budově jsou použita 

plastová okna s izolačním dvojsklem, která jsou otevíratelná úplně nebo je lze otevřít pouze 

na ventilaci sklopením.  
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Obvodová část haly má tloušťku 300 mm, takže i zde je možnost vniknutí přes tuto 

část velmi nepravděpodobná. Pro vstup do haly slouží dvoje sekční oceloplechová vrata. 

Oboje vrata jsou otevřena po celou prodejní dobu. Vrata jsou opatřena elektrickým pohonem 

otevírání a zavírání. Okna jsou neotevíratelná, se skleněnou výplní v kovovém rámu. 

7.4.3   Prostorová ochrana 

Vnitřní prostory administrativní budovy jsou chráněny stavebními prvky, mezi které 

patří nosné zdi a příčky oddělující jednotlivé prostory. Vnitřní prostor haly není rozdělen 

žádnými stavebními prvky. Lze ho rozdělit pouze pomyslně do tří částí podle druhu 

umístěného sortimentu. Uvnitř administrativní budovy jsou použity dřevěné typové dveře  

v ocelových zárubních. Dveřní kování je nerezové s cylindrickou profilovou vložkou značky 

FAB. 

7.4.4   Předmětová ochrana 

Pro ochranu důležitých dokumentů a finanční hotovosti slouží vestavěný stěnový 

trezor s číselnou kombinací umístěný v administrativní budově v kanceláři majitele firmy.  

7.4.5   Režimová ochrana 

Ve stavebninách je v současnosti zaměstnáno 10 zaměstnanců. Otevírací a zároveň 

tedy pracovní doba je v pracovní dny od 7:00 do 16:00 a v sobotu od 7:30 do 12:00. Vjezd  

do areálu je otevřen po celou otevírací dobu a vstupující osoby nejsou nijak kontrolovány  

či evidovány. Stejně tak vrata do haly jsou otevřena během celé otevírací doby. Po skončení 

otevírací doby vrata a bránu uzamykají určení zaměstnanci.  

Jak již bylo uvedeno výše, vstup do administrativní budovy pro zaměstnance  

je zajištěn prostřednictvím systému kontroly a řízení vstupu. Vstup je umožněn pouze po 

zadání číselného kódu. V administrativní budově se uzamykají kanceláře, ke kterým mají 

klíče pouze jejich uživatelé.  

    Obrázek č.13: Kontaktní čip [zdroj vlastní]   
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8   Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik firmy  

Analýzou se obecně rozumí rozložení posuzovaného celku na dílčí části, které jsou 

následně podrobeny dalšímu zkoumání. Hlubší poznání jednotlivých částí slouží k lepšímu 

pochopení a odhalování vnitřních zákonitostí fungování tohoto celku. [23] 

Proces analýzy bezpečnostních rizik posuzovaného objektu je zahájen stanovením 

hranic analýzy. Touto hranicí se vymezí, která aktiva budou do analýzy zahrnuta a která ne. 

Následuje identifikace aktiv ležících uvnitř hranic analýzy. Cílem této identifikace  

je vytvoření seznamu těchto aktiv, jejich popis a vzájemná interakce. Dalším krokem  

je hodnocení aktiv. Posouzení hodnoty daného aktiva vychází například ze známých nákladů 

na jeho pořízení či neschopnost jeho snadné nahraditelnosti. Identifikace rizik spočívá  

v určení těch rizik, která mohou způsobit škodu na vybraných aktivech. K této fázi se 

přistupuje ze dvou hledisek. Prvním z nich je procesní hledisko, při kterém se soustředíme na 

vyhledávání rizik vyvolaných lidským faktorem. Následuje strukturální hledisko, kdy  

se zaměřujeme na odhalování rizik spojených se selháním technického charakteru. [23, 24] 

Poté následuje výběr vhodných metod analýzy rizika (například jedna kvalitativní  

a dvě i více kvantitativní, nebo semikvantitativní, popřípadě doplnit metodou v softwarové 

podobě) s ohledem na procesní a poté strukturální přístup a určení hranice akceptovatelnosti  

s ohledem na provázanost jednotlivých rizik. [23, 24] 

Posuzování rizik zahrnuje charakteristické důsledky a jejich výpočet. Poté následuje 

stanovení pravděpodobnosti, její výpočet a stanovení rizika kvalitativní a kvantitativní 

metodou s ohledem na priority a účel. Výsledky se pak srovnávají z hlediska 

akceptovatelnosti. Poté následuje návrh opatření na minimalizaci rizika na přijatelnou hranici. 

Riziko je potřeba snižovat až na takovou úroveň, při níž se výdaje na snížení rizika stanou 

neúměrnými v porovnání s příslušným omezením rizika – princip ALARA. Podle tohoto 

principu by výdaje na optimalizaci bezpečnostního systému neměly přesáhnout  

10% (ve výjimečných případech 15%) celkové hodnoty všech chráněných aktiv. [23, 24] 

Samotná analýza a hodnocení rizik využívá širokou škálu metod. Tyto metody 

můžeme obecně rozdělit na kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní. 
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1, kvalitativní metody – u těchto metod jsou rizika vyjádřena v určitém rozsahu 

(například <1; 10> nebo slovním popisem). Tyto metody jsou jednodušší a rychlejší, ale jsou 

vypracovávány s vysokou mírou subjektivity. 

2, kvantitativní metody – využívají matematický výpočet rizika. Výpočet vychází 

z frekvence výskytu a dopadu daného rizika. 

3, semikvantitativní metody – kvalitativní hodnocení doplňují o bodové hodnoty. 

Pomocí bodových škál umožňují podrobnější hodnocení, než je tomu u čistě kvalitativní 

analýzy. [23] 

Pro analýzu rizik je potřeba si vymezit čtyři důležité pojmy: nebezpečí, ohrožení, 

riziko a škoda. Na obrázku 14 je znázorněn řetězec těchto pojmů. 

Nebezpečí – stav, pro který je charakteristický vznik nebo možnost vzniku újmy  

na chráněných zájmech. 

 

Ohrožení – soubor maximálních dopadů nehody / pohromy / havárie, které je možné 

očekávat v daném místě za specifikovaný časový interval s pravděpodobností rovnou 

stanovené hodnotě. 

Riziko – lze definovat jako kombinaci pravděpodobností vzniku nežádoucího specifického 

účinku a velikosti jeho následků. 

Škoda – ztráta / újma, jež subjekt utrpí zejména na svém majetku. Nejčastěji vyjádřena  

ve formě peněžní částky. [19] 

 

         Obrázek 14: Řetězec nebezpečí, ohrožení, riziko a škoda [23] 
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Identifikace kritických míst zabezpečení objektu vybrané firmy je v rámci analýzy 

bezpečnostních rizik zahájena Ishikawovým diagramem. Pomocí tohoto diagramu jsou 

identifikována potenciální rizika narušení bezpečnosti vybrané firmy. Následně je proveden 

výpočet míry rizika prostřednictvím analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA). Výsledky 

získané touto metodou jsou poté vyhodnoceny Paretovou analýzou s Lorenzovou křivkou. 

Dosažené výsledky jsou verifikovány pomocí metody souvztažnosti. 

8.1   Ishikawův diagram příčin a následků  

Ishikawův diagram příčin a následků, často také označován jako diagram rybí kosti,  

se využívá k identifikaci možných rizik určitého problému nebo události. Může se také použít 

k modelování a strukturování procesu. Metoda byla formulována v Japonsku na tamější 

Tokijské univerzitě již v roce 1943. Diagram nám umožňuje zabránit vzniku problému, ale 

také nám napomáhá při řešení již vzniklých potíží. [24, 49] 

V diagramu jsou graficky znázorněny věrohodné příčiny, které mohu vést ke vzniku 

nežádoucího následku. Tento následek je umístěn na pravé straně diagramu v tzv. „rybí 

hlavě“. Nalevo jsou potom z centrální čáry umístěny zásadní příčiny. Každá z nich je poté 

podrobně analyzována a vyhledávají se její jednotlivé dílčí příčiny. Tímto způsobem je 

zajištěno podrobné zkoumání daného problému. Výstupem je grafické zobrazení 

připomínající tvarem rybí kost a zaručující zpracovateli přehlednost. Hlavním cílem této 

metody je tedy pro daný problém nalézt přehledným způsobem jeho nejpravděpodobnější 

příčiny. [24, 49] 

Na obrázku 15 jsou pomocí diagramu příčin a následků zobrazeny možné příčiny 

narušení bezpečnosti vybrané firmy.  
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 Obrázek 15: Ishikawův diagram příčin a následků [zdroj autor] 
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8.2   Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Tato analýza je známá pod zkratkou FMEA, která je odvozená z anglického názvu 

„Failure Mode and Effects Analysis.“ Analýza selhání a jejich dopadů (dále jen FMEA) 

umožňuje zjišťovat příčiny a dopady na základě závěrů vyplývajících z detailního 

strukturálního a systematického definování poruch procesů, systémů a zařízení. V současnosti 

se jedná o nejpoužívanější metodu pro posuzování a následné hodnocení potenciálních rizik. 

Je určena zejména pro závažnější rizika. Lze ji aplikovat, jak při návrhu, tak při provozu 

určitého systému. FMEA je analytická metoda, která umožňuje hrozící rizika řešit již  

v průběhu vývoje daného problému. [24]   

Základem zpracování této metody je výpočet rizikového čísla každého potenciálního 

rizika. Toto číslo udává míru rizika a vypočítá se z následujícího vzorce (1):  

 
kde 

R – rizikové číslo (míra rizika), 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závažnost následků, 

H – odhalitelnost rizika. [24]   

Každé riziko se bodově ohodnotí pomocí parametrů uvedených v tabulce 2. Poté se 

vynásobením těchto hodnot získá míra rizika daného posuzovaného rizika. Čím vyšší je tato 

míra rizika, tím je riziko závažnější. [24]   

Tabulka 2: Parametry metody FMEA [24] 
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Pro vypracování této metody jsou použita rizika narušení bezpečnosti firmy, která byla 

odhalena Ishikawovým diagramem příčin a následků. Tato rizika jsou posuzována  

z procesního a následně ze strukturálního hlediska. [24]   

Pro účely přesnějšího vyhodnocení výsledků FMEA je použit Paretův diagram  

s Lorenzovou křivkou, zobrazující hodnoty relativních kumulativních četností. Na vodorovné 

ose x diagramu jsou podle velikosti rizikového čísla seřazena jednotlivá rizika od největšího  

po nejmenší. Na levé ose y je vyznačena míra rizika identifikovaných rizik a na pravé ose y je 

v procentech vyobrazena relativní kumulativní četnost. Pomocí Paretova diagramu lze 

přehledným způsobem oddělit přijatelná rizika od těch nepřijatelných. Hranici těchto rizik 

udává tzv. míra tolerance. K jejímu výpočtu je použito Paretovo pravidlo 80/20. Na jeho 

základě jsou vyhodnocena jako nepřijatelná ta rizika, jejichž relativní kumulativní četnosti 

spadají v diagramu pod hranici 80%. Rizika, která mají relativní kumulativní četnosti  

v diagramu nad 80%, se považují za přijatelná. Na obrázku 16 a 17 jsou vyhotoveny Paretovy 

diagramy pro procesní a strukturální rizika. [24, 48]  

8.2.1   Hodnocení rizik z procesního hlediska 

Tato část je zaměřena na použití metody FMEA pro hodnocení procesních rizik. 

Tabulka 3 zobrazuje výčet procesních rizik seřazených sestupně podle rizikového čísla 

R získaného bodovým ohodnocením každého rizika. Toto ohodnocení je doplněno o výpočty 

relativní míry rizika a relativní kumulativní četnosti. 

Tabulka 3: Procesní rizika [zdroj autor] 
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                     Obrázek 16: Paretův diagram - procesní hledisko [zdroj autor] 

Na obrázku 16 jsou výsledky metody FMEA graficky vyhodnoceny prostřednictvím 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Míra tolerance pro procesní hledisko je vypočtena 

na hodnotě R = 18. Tedy všechna rizika mající stejnou nebo vyšší hodnotu míry rizika se ve 

zhotoveném Paretově diagramu vyskytují pod hranicí 80% a jsou tedy vyhodnocena jako 

rizika nepřijatelná. V tabulce 3 jsou tato rizika vyznačena červeně. 

8.2.2   Hodnocení rizik ze strukturálního hlediska  

V této části je metoda FMEA aplikována k hodnocení strukturálních rizik. 

V tabulce 4 je uveden přehled strukturálních rizik seřazených sestupně podle 

rizikového čísla R získaného bodovým ohodnocením každého rizika. Následně jsou 

vypočteny u každého rizika relativní míry rizika a relativní kumulativní četnosti. 

Tabulka 4: Strukturální rizika [zdroj autor] 
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           Obrázek 17: Paretův diagram - strukturální hledisko [zdroj autor] 

Obrázek 17 zobrazuje výsledky metody FMEA graficky vyhodnoceny prostřednictvím 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Při posouzení rizik ze strukturálního hlediska  

je zjištěna míra tolerance na hodnotě R = 27. Veškerá rizika se stejnou nebo vyšší hodnotou 

míry rizika spadají v Paretově diagramu pod hranici 80%. Tato rizika jsou vyhodnocena jako 

rizika nepřijatelná a v tabulce 4 jsou vyznačena červeně. 

Tabulka 5 zobrazuje přehled nepřijatelných rizik, která jsou vyhodnocena na základě 

vypracované metody FMEA a následného Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. 

Tabulka 5: Nepřijatelná rizika vyhodnocena metodou FMEA [zdroj autor] 
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8.3   Metoda souvztažnosti 

Pro verifikaci výsledků dosažených metodou FMEA je vhodné zvolit další metodu 

hodnocení rizika. Často využívanou je metoda souvztažnosti. Používá se pro hodnocení 

celých objektů a umožňuje nám vyhledávat vazby mezi objekty a zdroji rizik. Pro účel 

zpracování této metody jsou použita rizika, která byla hodnocena metodou FMEA. Rizika 

jsou opět posuzována jak z hlediska procesního, tak hlediska strukturálního. Základem pro 

posuzování vzájemných vazeb mezi jednotlivými riziky je sestavení tabulky s maticí rizik. 

Její osy x a y obsahují shodná rizika bezpečnostního systému objektu. Pro hodnocení jejich 

vzájemných vazeb se používají hodnoty jedna a nula. V případě, že se daná rizika navzájem 

ovlivňují zapíšeme hodnotu jedna, pokud se neovlivňují, zapíšeme nulu. [24]   

Poté jsou jednotlivé hodnoty ve sloupcích a řádcích sečteny a použitím vzorců  

(2) a (3) jsou vypočítány koeficienty Kar a Kbr. Tyto získané koeficienty představují 

procentuální počet rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Koeficienty jsou poté 

zapsány do tabulky, která je základem pro další zpracování metody. Ze získaných koeficientů 

jsou vybrány jejich maximální a minimální hodnoty, které jsou potřeba pro zjištění poloh  

os O1 a O2. Umístění os O1 a O2 se vypočítá pomocí vzorců (4) a (5) za použití hodnoty 

spolehlivosti systému s = 80%. [24]   

Vzorce pro výpočet koeficientů Kar a Kbr: 

Kde hodnota x představuje počet hodnocených rizik. 

Vzorce pro výpočet poloh os O1 a O2: 

Následujícím krokem je vypracování výsledného grafu. Do tohoto grafu jsou 

vyneseny hodnoty koeficientů Kar a Kbr, které jsou poté rozděleny do čtyř kvadrantů podle 

zjištěných poloh os O1 a O2. Takto vzniklé kvadranty vyjadřují závažnost jednotlivých rizik. 

V tabulce 6 je uveden přehled závažnosti rizik podle jednotlivých kvadrantů. Výsledkem 

metody souvztažnosti je tzv. matice bezpečnostních rizik. [24]   
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Pro objekt posuzované firmy je výsledná matice bezpečnostních rizik z procesního 

hlediska zobrazena na obrázku 18. Matice bezpečnostních rizik ze strukturálního hlediska je 

znázorněna na obrázku 19. 

Tabulka 6: Závažnost rizik dle kvadrantů [24] 

 

 

 

 

8.3.1   Hodnocení rizik z procesního hlediska  

V této části práce je metoda souvztažnosti aplikována pro hodnocení rizik 

z procesního hlediska podle jednotlivých kroků popsaných výše. 

  Tabulka 7 zobrazuje matici posuzování vzájemných vazeb mezi jednotlivými riziky 

pomocí hodnot jedna a nula a následný součet hodnot ve sloupcích a řádcích. 

Tabulka 7: Matice posuzování vzájemných vazeb – procesní hledisko [zdroj autor] 
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Obrázek 18: Matice bezpečnostních rizik – procesní hledisko [zdroj autor] 

Tabulka 8 zobrazuje hodnoty koeficientů Kar a Kbr vypočítané podle vzorců (2) a (3). 

Tabulka 8: Hodnoty koeficientů Kar a Kbr  - procesní hledisko [zdroj autor] 

 

Příklad výpočtu koeficientů Kar a Kbr pro první sloupec tabulky 8: 

 

 

Zjištěné maximální a minimální hodnoty obou koeficientů: 

Kar max = 71 %   Kbr max = 79 % 

Kar min = 14 %   Kbr min = 7 % 

Výpočet poloh os O1 a O2 podle vzorců (4) a (5): 
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Na obrázku 18 jsou vynesené hodnoty koeficientů Kar a Kbr z tabulky 8 rozděleny na 

základě zjištěných poloh os O1 a O2 do čtyř kvadrantů. Výsledná matice bezpečnostních rizik 

nám zobrazuje, která rizika z procesního hlediska jsou při analyzování jejich vzájemných 

vazeb přiřazena do I. a II. kvadrantu, tedy do oblasti primárně a sekundárně nebezpečných 

rizik. Tato rizika jsou vyhodnocena jako nejzávažnější. Jedná se o rizika s čísly 1, 3, 4, 5, 7, 9 

a 13. Podle tabulky 7 se jedná o spolupráci zaměstnance s pachatelem, neuzamčení 

skladovací haly, neuzavření brány po pracovní době, odcizení firemního majetku 

zaměstnancem, neuzamčení admin. budovy, nedbalost a nepozornost zaměstnanců, pomstu. 

8.3.2   Hodnocení rizik ze strukturálního hlediska  

V této části je provedeno metodou souvztažnosti hodnocení rizik ze strukturálního 

hlediska. 

Tabulka 9 zobrazuje matici posuzování vzájemných vazeb mezi jednotlivými riziky 

pomocí hodnot jedna a nula a následný součet hodnot ve sloupcích a řádcích. 

Tabulka 9: Matice posuzování vzájemných vazeb – strukturální hledisko [zdroj autor] 

Tabulka 10 uvádí hodnoty koeficientů Kar a Kbr vypočítané podle vzorců (2) a (3). 

Tabulka 10: Hodnoty koeficientů Kar a Kbr  - strukturální hledisko [zdroj autor] 
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Příklad výpočtu koeficientů Kar a Kbr pro druhý sloupec tabulky 10: 

 

 

Zjištěné maximální a minimální hodnoty obou koeficientů: 

Kar max = 64 %   Kbr max = 71 % 

Kar min = 7 %   Kbr min = 7 % 

Výpočet poloh os O1 a O2 podle vzorců (4) a (5): 

 

 

          Obrázek 19: Matice bezpečnostních rizik - strukturální hledisko [zdroj autor] 

Na obrázku 19 jsou vynesené hodnoty koeficientů Kar a Kbr z tabulky 10 rozděleny 

prostřednictvím zjištěných poloh os O1 a O2 do čtyř kvadrantů. Vytvořená výsledná matice 

bezpečnostních rizik nám zobrazuje, která rizika z hlediska strukturálního jsou při 

analyzování jejich vzájemných vazeb přiřazena do I. a II. kvadrantu, tedy do oblasti primárně 

a sekundárně nebezpečných rizik. Tato rizika jsou metodou vyhodnocena jako rizika 
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nejzávažnější. Jedná se o rizika s čísly 1, 2, 3, 4, 5. Podle tabulky 9 se jedná o absenci PZTS, 

vniknutí do skladovací haly, vniknutí do administrativní budovy přes okno, vniknutí  

do administrativní budovy přes dveře a odcizení venku umístěného sortimentu. 

8.4   Vyhodnocení výsledků analýzy bezpečnostních rizik 

Analýzu bezpečnostních rizik zvolené firmy jsem zahájil Ishikawovým diagramem 

neboli diagramem příčin a následků. Pomocí tohoto diagramu jsem formou grafického 

zobrazení identifikoval potenciální rizika narušení bezpečnosti firmy. Metodou FMEA byla 

tato rizika posuzována z procesního a strukturálního hlediska. U každého rizika byl proveden 

výpočet míry rizika a výsledky byly vyhodnoceny prostřednictvím Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou. Prostřednictvím následující metody souvztažnosti byly tyto získané 

výsledky verifikovány.  

Následující tabulka 11 uvádí přehled nepřijatelných procesních a strukturálních rizik 

vyhodnocených metodou FMEA s Paretovým diagramem a následnou metodou souvztažnosti. 

Červeně jsou zvýrazněná ta rizika, která se shodují u obou metod. Právě tato rizika lze 

považovat za kritická místa zabezpečení objektu vybrané firmy. 

Tabulka 11: Nepřijatelná rizika vyhodnocená analýzou bezpečnostních rizik [zdroj autor] 
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Jak je z tabulky patrné, tak nepřijatelná rizika vyhodnocená provedenými metodami  

se od sebe výrazně neodlišují. Z dosažených výsledků vyhotovené analýzy bezpečnostních 

rizik vyplývají jako nejzávažnější rizika související s neoprávněným pohybem osob  

v důsledku absence PZTS, překonáním plášťové ochrany skladovací haly a administrativní 

budovy, odcizením venku umístěného zboží a ohrožením od zaměstnanců firmy. Mezi tato 

ohrožení patří spolupráce s pachatelem, odcizení firemního majetku, neuzamčení haly nebo 

administrativní budovy, neuzavření brány, nedbalost a nepozornost. Na výsledky, které byly 

získány pomocí zpracované analýzy bezpečnostních rizik, bude brán zřetel při následujícím 

návrhu inovativního zabezpečení firmy. 
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9   Návrh inovativního řešení zabezpečení  

Tato kapitola je zaměřena na zlepšení stávajícího stavu zabezpečení ve vybrané firmě 

prostřednictvím návrhu inovativního zabezpečení firmy. Návrh je vypracován ve třech 

variantách a každá z nich je doplněna o ekonomické zhodnocení. Všechny varianty vyhovují 

principu ALARA, podle něhož by výdaje určené pro inovativní zabezpečení neměly překročit 

hranici 10% celkové hodnoty aktiv chráněných danou firmou. Při zpracování jednotlivých 

variant se vychází zejména z poznatků získaných z provedené analýzy bezpečnostních rizik, 

která nám odhalila kritická místa současného zabezpečení. Varianty jsou poté hodnoceny 

prostřednictvím rozhodovací matice, pomocí které je vybrána nejvhodnější z nich. 

Základ všech variant tvoří PZTS, jehož instalace povede ke zvýšení úrovně 

zabezpečení a efektivity celkové fyzické ochrany dané firmy. Jednotlivé varianty se liší ve 

výběru jednotlivých prvků a v jejich použitém množství. Zaměřil jsem se na bezdrátové prvky 

systému OASiS od společnosti Jablotron alarms a.s. Všechny tyto komponenty splňují 

požadavky pro klasifikaci do stupně zabezpečení 2, který podle normy ČSN EN 50131-1  

ed. 2 představuje nízké až střední riziko. V tomto stupni zabezpečení je očekáváno, že 

potenciální narušitel bude disponovat určitými znalostmi PZTS a používat základní přístroje  

a nástroje. Tento stupeň je vzhledem k charakteru chráněných aktiv dostačující.  

Základ PZTS tvoří u každé varianty ústředna JA-82K. Jedná se o stavebnicový systém 

s až 50 smyčkami, čtyřmi drátovými vstupy a rozlišením 50 uživatelů. Ústřednu navrhuji 

doplnit o dva rozšiřující moduly. Prvním je modul JA-82Y GSM komunikátor, který pomocí 

sítě GSM předává zprávy o narušení uživateli a umožňuje jejich přenos na DPPC. Druhým 

modulem je radiový modul JA-82R, který slouží ke spojení bezdrátových prvků s ústřednou  

a umožňuje do ústředny přiřadit až 50 bezdrátových periferií. Ústřednu dále navrhuji doplnit  

o zálohovací akumulátor SA214 - 2.6 (12V - 2.6Ah). Pro ovládání ústředny je u každé 

varianty použita klávesnice JA-81 F-RGB. [30, 31, 32, 33] 

PZTS každé varianty navrhuji připojit na DPPC soukromé bezpečnostní agentury, což 

zajistí rychlou reakci na případný vyhlášený poplach.  

V poslední navrhované variantě je ke zvýšení ochrany majetku použit kamerový 

systém neboli uzavřený televizní okruh (CCTV). 
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V rámci mechanických zábranných systémů jsou varianty zaměřeny zejména na 

inovaci ochrany perimetru na západní straně areálu, kde je současné oplocení ve špatném 

stavu. Vzhledem k velkému počtu otvorových výplní objektů by byla inovace zabezpečení 

každé z nich z ekonomického hlediska nevýhodná, a proto jsou mechanické zábranné systémy 

plášťové ochrany ponechány v současném stavu. Z důvodu ekonomického hlediska není 

rovněž zasahováno do mechanických zábranných systému prostorové ochrany.  

V přílohách 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou uvedeny půdorysy každé varianty s umístěním 

jednotlivých prvků. 

9.1   Varianta zabezpečení „A“ 

V této variantě je perimetr inovován prostřednictvím klasického oplocení a v rámci 

PZTS jsou použity prvky nižší cenové kategorie.  

Mechanické zábranné systémy 

 Oplocení na západní straně navrhuji nahradit pletivem IDEAL®. Jedná se  

o čtyřhranné pletivo vyrobené z ocelových drátů s povrchovou úpravou Zn + PVC 

dosahující výšky 200 cm. Průměr drátu je 2,50 mm a rozměr ok je 60 x 60 mm. Dále 

jsou vybrány kulaté Zn + PVC sloupky a vzpěry. Pro zvýšení ochrany navrhuji 

oplocení opatřit pozinkovaným ostnatým drátem značky Pichláček. [50]   

PZTS 

Administrativní budova 

 

 Ústřednu JA-82K doplněnou o moduly JA-82Y GSM a JA-82R navrhuji umístit  

do kanceláře majitele firmy. [30, 31, 32]   

 Klávesnice JA-81 F-RGB bude instalována hned za vstupními dveřmi určenými pro 

zaměstnance a vedení firmy. [33]   

 8x bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P, který slouží k detekci pohybu 

narušitele ve vnitřních prostorech budovy. Detektor pomocí tří vějířů pokrývá plochu 

o 112 m². Jeden PIR detektor bude umístěn v každé místnosti opatřené oknem.  

Na chodbě a v prodejně navrhuji instalovat dva PIR detektory. [34]   
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 3x bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M, kterým budou opatřeny oba 

vstupy do budovy. [35]   

 6x bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty JA-82ST. Detektor bude umístěn 

v obou kancelářích, ve skladu a v denní místnosti. V prodejně budou umístěny tyto 

detektory dva. [36]   

 2x bezdrátový detektor hořlavých plynů JA-80G bude instalován v denní místnosti  

a plynové kotelně. [37]   

 Bezdrátová interní siréna JA-80L umístěna v prodejně bude upozorňovat na nového 

zákazníka. Dále bude využita jako nástražný detektor. Odpojení sirény během 

poplachu je vyhodnoceno jako její sabotáž. [40]   

Skladovací hala 

 

 8x bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P, který bude sloužit k detekci pohybu 

narušitele uvnitř skladovací haly. [34]   

Venkovní prostor 

 

 3x bezdrátový venkovní PIR detektor pohybu JA-89P. Jedná se o dvouzónový 

detektor sloužící k indikaci narušení venkovního prostoru člověkem. Dva detektory 

budou sloužit k ochraně přístupu k venkovnímu sortimentu před skladovací halou.  

K ochraně prostoru vjezdu do areálu bude jeden detektor umístěn na východní stěně 

administrativní budovy. [39]   

V tabulce 12 je zobrazeno ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „A“. 
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Tabulka 12: Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „A“ [zdroj autor] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Varianta zabezpečení „B“ 

Od předchozí varianty se tato liší druhem oplocení použitým při inovaci ochrany 

perimetru. Dalším rozdílem je nahrazení PIR detektorů pohybu uvnitř administrativní budovy 

kombinovanými detektory pohybu osob a rozbití skla. Oproti předchozí variantě jsou také 

použity jiné prvky pro ochranu vnitřního prostoru skladovací haly a pro ochranu venkovního 

prostoru je navýšen počet venkovních detektorů pohybu. 

Mechanické zábranné systémy 

 Stávající oplocení na západní straně navrhuji vyměnit za plotové svařované panely 

AXIS C o výšce 203 cm. Panely jsou z ocelových pozinkovaných drátů o síle 5 mm. 

Dále jsou vybrány pozinkované čtvercové sloupky AXOR o výšce 250 cm. [28]   
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 V této variantě navrhuji opatřit dvěma řadami ostnatého drátu Pichláček stávající 

oplocení na jižní straně. 

PZTS 

Administrativní budova 

 

 Ústřednu JA-82K doplněnou o moduly JA-82Y GSM a JA-82R navrhuji umístit opět 

do kanceláře majitele firmy. [30, 31, 32]   

 Klávesnice JA-81 F-RGB bude instalována, stejně jako v předchozí variantě, hned  

za vstupními dveřmi určenými pro zaměstnance a vedení firmy. [33]   

 8x bezdrátový kombinovaný detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB. Detektor  

se skládá z PIR senzoru pohybu a senzoru rozbití skla. Jeden detektor navrhuji umístit 

do skladu, denní místnosti a obou kanceláří. Na chodbě a v prodejně navrhuji tyto 

detektory umístit dva. [38]  

 3x bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M, kterým budou opatřeny oba 

vstupy do budovy. [35]   

 6x bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty JA-82ST. Umístění detektorů 

bude stejné jako ve variantě „A“, tedy v obou kancelářích, ve skladu a v denní 

místnosti bude umístěn jeden detektor. V prodejně budou opět tyto detektory umístěny 

dva. [36]   

 2x bezdrátový detektor hořlavých plynů JA-80G navrhuji instalovat ve stejných 

prostorách jako v předchozí variantě „A“, tedy v plynové kotelně a denní  

místnosti. [37]   

 Bezdrátovou interní sirénou JA-80L bude, stejně jako v předchozí variantě, vybavena 

prodejna. [40]   

 Bezdrátovou vnější sirénu JA-80A navrhuji umístit na západní stěnu budovy. Siréna 

bude zejména potenciálního narušitele odrazovat od napadení objektu, případně ho při 

jeho postupu zneklidní. [41]   

 Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu JA-82SH bude instalován pro ochranu 

trezoru umístěného v kanceláři majitele firmy. [42]   
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Skladovací hala 

 

 Jižní stranu haly navrhuji opatřit bezdrátovou optickou závorou JA-80IR. Závora 

zajišťuje indikaci pohybu ve střeženém prostoru na základě protnutím optické spojnice 

vysílané vysílačem k přijímači. [43]   

 2x roletový detektor CT-01 bude střežit sekční oceloplechová vrata. 

      Připojuje se k JA-81M, který má speciální vstup pro vyhodnocení impulsů  

      z CT-01. Jedná se o rohatkový mechanismus, který při pohybu lanka spojeného  

      s roletou vytváří na svorkách detektoru střídavě rozpojený a spojený kontakt. [44]   

 2x JA-81M bezdrátový detektor otevření a univerzální vysílač. Signál od rohatky  

      je filtrován tak, aby byly potlačeny malé pohyby rolety při náporech větru. [45]   

Venkovní prostor 

 

 6x bezdrátový venkovní PIR detektor pohybu JA-89P. Oproti předchozí variantě bude 

k ochraně venkovního sortimentu použito pět detektorů. K ochraně prostoru vjezdu  

do areálu bude opět jeden detektor umístěn na východní stěně administrativní  

budovy. [39]   

 

V tabulce 13 je zobrazeno ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „B“. 
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Tabulka 13: Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „B“ [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3   Varianta zabezpečení „C“ 

Tato varianta je podobná variantě „B“ s tím, že jsou zde použity jiné prvky PZTS při 

zabezpečení vnitřního prostoru skladovací haly a pro střežení venkovního sortimentu, 

vnitřních prostor prodejny a skladovací haly je navíc navržen kamerový systém.  

Mechanické zábranné systémy 

 Stejně jako ve variantě „B“, navrhuji současné oplocení na západní straně vyměnit  

za plotové svařované panely AXIS C se sloupky AXOR o výšce 250 cm. [28]   
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 V této variantě rovněž navrhuji opatřit dvěma řadami ostnatého drátu Pichláček 

stávající oplocení na jižní straně. 

PZTS, CCTV 

Administrativní budova 

 

 Ústředna JA-82K doplněná o moduly JA-82Y GSM a JA-82R bude opět umístěna  

v kanceláři majitele firmy. [30, 31, 32]   

 Klávesnice JA-81 F-RGB bude instalována za vstupními dveřmi pro zaměstnance  

a vedení firmy, stejně jako je tomu u předchozích variant. [33]   

 8x bezdrátový kombinovaný detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB. Umístění 

detektorů bude stejné jako ve variantě „B“, tedy ve skladu, denní místnosti a obou 

kancelářích bude umístěn jeden detektor. Na chodbě a v prodejně budou umístěny dva 

detektory. [38]   

 3x bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M. Umístění detektorů bude shodné 

s předchozími variantami, tedy na dveřích obou vstupů. [35]   

 6x bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty JA-82ST. Detektory navrhuji 

instalovat do stejných místností jako v předchozích variantách, tedy v obou 

kancelářích, ve skladu a v denní místnosti bude umístěn jeden. V prodejně budou tyto 

detektory opět umístěny dva. [36]   

 2x bezdrátový detektor hořlavých plynů JA-80G bude umístěn stejně jako  

v předchozích variantách, tedy v plynové kotelně a denní místnosti. [37]  

 Bezdrátová interní siréna JA-80L bude umístěna opět v prodejně. [40]   

 Bezdrátovou vnější sirénu JA-80A navrhuji umístit, stejně jako v předchozí variantě 

„B“, na západní stěnu budovy, kde bude potenciálního narušitele odrazovat  

od plánovaného napadení objektu, případně ho při jeho postupu zneklidní. [41]   

 Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu JA-82SH bude, stejně jako v předcházející 

variantě „B“, instalován pro ochranu trezoru umístěného v kanceláři majitele  

firmy. [42]   

 Barevná kamera dome CP-UVC-DM1100L2-0360 bude umístěna v prodejně, kde 

bude střežit vnitřní prostor prodejny. [53]   
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Skladovací hala 

 

 4x kombinovaný detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB, kterým bude zajištěna 

detekce narušení skleněných výplní nebo detekce pohybu neoprávněné osoby. [38]   

 2x bezdrátový dvouzónový JA-87P PIR detektor – záclona. Tyto detektory budou 

instalovány pro střežení prostor sekčních oceloplechových vrat. [46]   

 2x barevná kamera dome CP-UVC-DM1100L2-0360. Kamery budou umístěny tak, 

aby bylo zajištěno pozorování pohybu osob a materiálu. [53]   

Venkovní prostor 

 

 6x bezdrátový venkovní PIR detektor pohybu JA-89P. Stejně jako v předchozí 

variantě „B“ bude k ochraně venkovního sortimentu použito pět detektorů. K ochraně 

prostoru vjezdu do areálu bude opět jeden detektor umístěn na východní stěně 

administrativní budovy. [39]   

 5x venkovní barevná kamera CP-UVC-T1100L2-0360. Čtyři kamery jsou navrženy 

tak, aby střežily prostor s uloženým venkovním sortimentem. Jedna kamera bude 

sloužit pro střežení prostoru vjezdu do areálu. Kamery budou doplněny o digitální 

videorekordér CP-UVR-0801G1, který umožní zpětné prozkoumání pořízeného 

záznamu. [52, 54]   

V tabulce 14 je zobrazeno ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „C“. 
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Tabulka 14: Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „C“ [zdroj autor] 

 

9.4   Výběr vhodné varianty  

Výběr vhodné varianty inovativního zabezpečení je proveden prostřednictvím 

rozhodovací matice. Výhodou použití této matice je rychlost jejího zpracování a přehlednost 

dosažených výsledků. Základem matice je stanovení kritérií, podle nichž jsou následně 

varianty posuzovány (tabulka 15). Tato kritéria byla zvolena podle obvyklých požadavků 

zákazníků na systémy a prvky zabezpečení. Součástí provedení matice je také zpracování 

Fullerovy metody, která umožňuje provést výpočet vah jednotlivých kritérií. [29, 47]   
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Tabulka 15: Stanovená kritéria pro hodnocení variant [zdroj autor] 

 

 

 

 

Vypracování rozhodovací matice se skládá ze tří kroků. Při prvním kroku (tabulka 16) 

se ohodnotí číselnými hodnotami (1 až 5) jednotlivé varianty na základě kritérií.  

V číselném systému má číslo 5 nejvyšší význam. [29]   

Tabulka 16: Zhodnocení variant na základě kritérií [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

Při druhém kroku je provedeno ohodnocení váhy (důležitosti) každého kritéria.  

K tomuto účelu je použita metoda párového srovnávání neboli Fullerova metoda. Při této 

metodě se kritéria párově srovnávají na základě jejich důležitosti. Postupně jsou mezi sebou 

srovnána každá dvě kritéria a celkový počet těchto srovnání se určí ze vzorce (6). [47] 

 

N – celkový počet srovnání kritérií, 

k – počet kritérií. [47]   

Metoda je založena na použití Fullerova trojúhelníku. Kritéria se uspořádají pod svými 

číselnými označeními do trojúhelníkového tvaru, který je vytvořen prostřednictvím dvojic 

řádků. Každá tato dvojice obsahuje dvojici porovnávaných kritérií. V prvním ze dvojice řádků 

je vždy opakovaně uvedeno stejné číslo kritéria, ve druhém jsou poté uvedena postupně 
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všechna kritéria s vyššími čísly označení. Tímto způsobem jsou ve Fullerovém trojúhelníku 

zaznamenány všechny srovnávané dvojice kritérií. V takto uspořádaném trojúhelníku se  

z každé dvojice porovnávaných kritérií vybere to důležitější, a to se barevně označí. Poté  

se stanoví počet barevných označení každého kritéria, což nám umožní vypočítat váhy kritérií 

podle vzorce (7). [47] 

vi – váha kritéria i, 

ni – počet barevných označení kritéria i, 

i – číselné označení kritéria, 

N – celkový počet srovnání kritérií. [47]   

 

Na obrázku 20 jsou znázorněna jednotlivá kritéria sestavená do Fullerova trojúhelníku 

a provedeno jejich párové srovnání prostřednictvím červeného označení. 

 

 

 

 

  

  

 

 

      Obrázek 20: Jednotlivá kritéria sestavená do Fullerova trojúhelníku [zdroj autor] 
 

Následně jsou v tabulce 17 vypočítány váhy jednotlivých kritérií dle vzorce (6) a (7). 

Tabulka 17: Výpočet vah kritérií [zdroj autor] 
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Příklad výpočtu váhy kritéria pro první řádek tabulky 17: 

 

 

V tabulce 18 jsou v dalším kroku rozhodovací matice tyto získané hodnoty vah 

jednotlivých kritérií vynásobeny s hodnotami získanými při prvním kroku uvedenými  

v tabulce 16. U každé varianty je poté proveden součet takto získaných hodnot a varianta, 

která má hodnotu nejvyšší, je variantou vítěznou. [29]   

Tabulka 18: Zhodnocení variant podle vah kritérií [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

Podle výsledků vypracované rozhodovací matice dosáhla nejvyšší hodnoty varianta 

„C“. Tato varianta je podle rozhodovací matice vyhodnocena jako vítězná, tedy nejvhodnější 

varianta inovativního zabezpečení. Varianta „C“ je sice z pohledu finančních nákladů na 

realizaci variantou nejnákladnější, ovšem z hlediska spolehlivosti, životnosti  

a úrovně zabezpečení je variantou nejvýhodnější. Také s přihlédnutím k poměrně malému 

cenovému rozdílu mezi variantou „B“ se tato vítězná varianta jeví jako vhodný způsob 

navýšení úrovně zabezpečení firmy. V následující kapitole bude tato varianta „C“ podrobně 

rozebrána. 
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10   Podrobný rozbor nejvhodnější varianty 

Na základě výsledků rozhodovací matice byla za nejvhodnější variantu zvolena 

varianta „C“, která je v této kapitole podrobně rozebrána.  

Základem varianty je PZTS, který je tvořen bezdrátovými komponenty systému 

OASiS od společnosti Jablotron alarms a.s. Komunikace komponentů probíhá formou 

kryptovaného protokolu v pásmu 868 MHz. Všechny vybrané komponenty odpovídají stupni 

zabezpečení 2, který podle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2 představuje nízké až střední riziko. 

Vzhledem k charakteru chráněných aktiv je tento stupeň dostačující.  

Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení majetku je varianta doplněna o kamerový 

systém se záznamem. Kamerový systém je vhodnou součástí komplexního zabezpečovacího 

systému. Při neoprávněné činnosti se stává nahrávka z kamer spolehlivým důkazem. Důležitý 

je také psychologický efekt. Případného pachatele instalace kamerového systému v objektu 

odrazuje od plánovaného napadení. Vhodné je také přihlédnout k aspektu, že při zavedení 

kamerového systému lze využít moderních trendů, kdy lze rychleji a efektivněji zvládat 

nestandardní situace zprostředkováním přenosu na DPPC nebo přímo majiteli firmy 

prostřednictvím vhodného softwaru nebo aplikace např. do jeho mobilního telefonu. Záznam 

z kamery je podle zákona o ochraně osobních údajů vázán na oznamovací povinnost. 

 

10.1   Technická ochrana 

V rámci mechanických zábranných systémů je varianta zaměřena na výměnu oplocení 

na západní straně areálu. Základem varianty je instalace PZTS, která povede  

ke zvýšení úrovně stávajícího zabezpečení. Pro zvýšení efektivity zabezpečovacího systému  

je použit kamerový systém. 

10.1.1   Mechanické zábranné systémy 

Současné oplocení na západní straně areálu je v nevyhovujícím stavu, a proto toto 

oplocení navrhuji vyměnit za plotové svařované panely AXIS C z ocelových pozinkovaných 

drátů. Výška panelů je 203 cm. Každý panel má v prolisu 3 dráty o síle 5 mm a rozměr oka je  

200 x 50 mm. Horní zakončení je s přesahem svislých drátů o 3 cm. K panelům jsou vybrány 

pozinkované čtvercové sloupky AXOR o výšce 250 cm a s rozměry 60 x 60 mm. Na jižní 
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straně areálu navrhuji opatřit stávající oplocení dvěma řadami ostnatého drátu Pichláček, což 

povede ke zvýšení účinnosti tohoto oplocení. [28]   

10.1.2   PZTS 

Jak již bylo uvedeno výše, za ústřednu celého systému je vybrána hybridní ústředna 

JA-82K. Jedná se o stavebnicový systém, který může obsahovat 50 smyček a umožňuje 

rozlišit 50 uživatelů. Ústředna má dále čtyři drátové vstupy a lze ji opatřit několika moduly, 

které umožňují rozšířit její funkce. Ústřednu navrhuji opatřit zálohovacím akumulátorem 

SA214 - 2.6 (12V - 2.6Ah). Ústředna bude umístěna v kanceláři majitele firmy a doplněna  

o GSM komunikátor JA-82Y a radiový modul JA-82R. [30, 31, 32]   

K ovládání a programování systému bude použita klávesnice JA-81F-RGB (obrázek 

21). Barvu displeje lze nastavit různou pro normální a poplachový stav systému. Klávesnice 

obsahuje čtečku RFID karet a vstup pro detektor otevření dveří. Klávesnici navrhuji umístit  

za vstupní dveře do administrativní budovy určené pro zaměstnance a vedení firmy. [33]   

Na dveře obou vstupů do administrativní budovy navrhuji instalovat magnetický 

bezdrátový detektor otevření JA-83M (obrázek 22), který je určen pro detekci otevření oken, 

dveří atd. Detektor reaguje na oddálení magnetu. Vysílací část se montuje na pevnou část 

okna (dveří) a magnet na část pohyblivou. [35]   

 

 

 

 

 Obrázek 21: Klávesnice JA-81F-RGB [33]                   Obrázek 22: Detektor JA-83M [35] 

 

Pro detekci případného požáru navrhuji použít bezdrátový kombinovaný detektor 

kouře a teploty JA-82ST (obrázek 23). Skládá se ze dvou samostatných detektorů – optického 

detektoru kouře a teplotního detektoru. Optický detektor kouře funguje na základě 

rozptýleného světla a je zejména citlivý na větší částice, jež se vyskytují v hustém dýmu, 

méně citlivý je pak na menší částice, které vznikají hořením kapalin. Z tohoto důvodu je 
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vestavěn i detektor teplot, který má sice reakci pomalejší, ale reaguje lépe na požár  

s rychlejším vývinem tepla a s menším množstvím kouře. Detektor navrhuji umístit  

v kancelářích, ve skladu a v denní místnosti. V prodejně budou tyto detektory dva. [36]   

K detekci hořlavých plynů v plynové kotelně a v denní místnosti navrhuji použít 

bezdrátový detektor JA-80G (obrázek 24). Detektor slouží k indikaci úniku výbušných plynů 

(zemní plyn, metan, propan, butan). [37]   

 

 

 

 

       Obrázek 23: Detektor JA-82ST [36]                         Obrázek 24: Detektor JA-80G [37] 

 

Prostory administrativní budovy a skladovací haly navrhuji střežit pomocí 

bezdrátového kombinovaného detektoru pohybu osob a rozbití skla JA-80PB (obrázek 25), 

který obsahuje dva samostatné detektory. Ke zjištění pohybu neoprávněných osob slouží PIR 

senzor pohybu. Rozbití skleněných ploch na základě tlakových změn vzduchu  

a charakteristických zvuků pak detekuje senzor rozbití skla. PIR senzor pohybu je osazen 

čočkou s dosahem 120° / 12m a střežený prostor pokrývají tři vějíře (záclony). Senzor rozbití 

skla má detekční charakteristiku téměř kulovou a má schopnost detekovat rozbití výplně až do 

9 m. Doporučovaná výška umístění detektoru je cca 2,5 m od podlahy. [38]   

Pro detekci narušení venkovního prostoru člověkem navrhuji použít bezdrátový 

venkovní detektor pohybu JA-89P (obrázek 26). Detektor je od firmy Optex, doplněný 

vysílačem, kompatibilním se systémy JA-80 OASiS. Zorné pole detektoru je 90° a rozsah 

detekce může být nastaven od 2 do 10 m. Základem optické části jsou dva PIR snímače  

s logickou funkcí AND. Tyto snímače detekují pohyb ve střeženém prostoru ve dvou 

rovinách. Zorný úhel spodního snímače lze nastavit v širokém rozsahu. K vyvolání 

poplachového signálu je zapotřebí protnutí obou detekčních rovin současně. [39]   
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      Obrázek 25: Detektor JA-80PB [38]                       Obrázek 26: Detektor JA-89P [39] 

 

V prodejně bude umístěna bezdrátová interní siréna JA-80L (obrázek 27), která bude 

upozorňovat na příchod nového zákazníka a sloužit jako nástražný detektor. Její odpojení 

během poplachu je vyhodnoceno jako sabotáž sirény. [40]   

Na západní stěně administrativní budovy navrhuji instalovat vnější bezdrátovou sirénu 

JA-80A (obrázek 28). Siréna bude potenciálního narušitele odrazovat od napadení objektu, 

případně ho při jeho postupu zneklidní optickým a zvukovým signálem. Siréna je opatřena 

silným krytem a v případě pokusu o jeho sundání či utržení sirény z montáže je hlášena 

sabotáž. Akustický signál sirény trvá 3 minuty a doba optického signálu je 30 minut. [41]   

 

 

 

 

  Obrázek 27: Interní siréna JA-80L [40]                  Obrázek 28: Vnější siréna JA-80A [41] 

 

Pro ochranu trezoru umístěného v kanceláři majitele firmy bude instalován bezdrátový 

detektor otřesu nebo náklonu JA-82SH (obrázek 29). Detektor je vybaven dvěma režimy 

činnosti. Prvním je režim detekce otřesu (vibrací), který může indikovat použití hrubé síly. 

Druhým režimem je režim detekce náklonu, který slouží k indikaci nežádoucí manipulace  

s cenným předmětem. [42]   
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Pro střežení prostoru sekčních oceloplechových vrat ve skladovací hale navrhuji 

použít bezdrátový dvouzónový JA-87P PIR detektor – záclona (obrázek 30). Jedná se  

o detektor firmy Optex, opatřený vysílačem, kompatibilním se systémy JA-80 OASiS. [46]   

 

 

 

               

 

 

  

       Obrázek 29: Detektor JA-82SH [42]                        Obrázek 30: Detektor JA-87P  [46] 

 

10.1.3   Kamerový systém 

Pro střežení venkovního sortimentu a prostoru vstupu do areálu navrhuji instalovat 

venkovní barevnou kameru CP-UVC-T1100L2-0360 (obrázek 31) od výrobce CP PLUS. 

Jedná se o 1.0 Mpix venkovní HDCVI kameru s IR přísvitem až 20 m. Kamera disponuje 

pevným objektivem 3,6 mm. [52]   

Pro střežení vnitřních prostor prodejny a skladovací haly bude použita stejná kamera, 

ale v provedení dome s označením CP-UVC-DM1100L2-0360 (obrázek 32). [53]   

 

 

 

 

Obrázek 31: Kamera CP-UVC-T1100L2-0360 [52]     Obrázek 32: Kamera CP-UVC-DM1100L2-0360 [53] 

 

Kamery navrhuji doplnit o digitální videorekordér CP-UVR-0801G1, který umožňuje 

správu až 8 kamer. Poskytuje záznam v reálném čase 8 kamer a disponuje aplikací pro 

mobilní telefony CMOB, 1 x SATA HDD s max. kapacitou 4 TB a 2x USB 2.0. [54]   
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10.2   Režimová ochrana 

Po navržení PZTS je nutné zavést určitá opatření pro jeho bezproblémový chod. 

Klávesnice systému navrhuji umístit za vstupní dveře do administrativní budovy, které jsou 

určeny pro vstup zaměstnanců a vedení firmy. Každému zaměstnanci navrhuji přidělit 

bezpečnostní token ve formě RFID přívěsku, který mu umožní systém deaktivovat při 

příchodu a aktivovat systém při odchodu. Systém bude rozdělen na tři sekce (A, B, C). 

Majitel a vedení firmy budou moci ovládat všechny sekce a ostatní zaměstnanci firmy pak 

pouze jim předem určené. Vybraným venkovním detektorům a detektoru na chodbě za 

vstupními dveřmi do administrativní budovy navrhuji naprogramovat určitou zpožděnou 

zónu, během které musí příchozí osoba přiložením tokenu systém deaktivovat. Aktivaci 

systému provádí osoba, která odchází z firmy jako poslední. Touto osobou je vždy někdo  

z vedení firmy.  

PZTS navrhuji připojit na DPPC soukromé bezpečnostní agentury, což zajistí rychlou 

reakci na případný vyhlášený poplach. Výběr této agentury je ponechán samotnému vedení 

firmy podle jejich vlastních preferencí.  

K přenosu z instalovaných kamer navrhuji udělit přístup majiteli a vedení firmy 

prostřednictvím softwaru nainstalovaného v jejich počítačích a aplikace v jejich mobilních 

telefonech. Přístup k softwaru navrhuji rovněž udělit obsluze DPPC, čímž bude v případě 

poplachu od PZTS zajištěno efektivnější řešení vzniklé situace. V souvislosti s použitím 

kamerového systému je nutné upozornit zákazníky, že je v areálu tento systém instalován. 

Vstup do areálu doporučuji opatřit cedulí s nápisem „Prostor je střežen kamerovým systémem 

se záznamem.“ Samolepku se stejným nápisem doporučuji umístit na vstupní dveře  

do prodejny a u obou vstupů do skladovací haly. 

Výsledky provedené analýzy rizik odhalily také některá rizika hrozící od vlastních 

zaměstnanců firmy. Těmto rizikům lze částečně předcházet důkladným přijímacím řízením, 

kterým budou vybráni spolehliví zaměstnanci vážící si dané pracovní pozice. Dále lze při 

zjištěné nežádoucí situaci udělovat peněžní pokuty či okamžitě ukončit s dotyčným 

zaměstnancem pracovní poměr. 
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11   Závěr 

V této diplomové práci bylo cílem identifikovat pomocí metod analýzy a hodnocení 

bezpečnostních rizik kritická místa zabezpečení objektu vybrané soukromé firmy a na základě 

výsledků analýzy navrhnout inovativní řešení zabezpečení.  

Jelikož v současnosti neexistuje pro potřeby ochrany osob a majetku jednotný právní 

předpis, tak je úvod práce věnován popisu základních právních předpisů, ze kterých je potřeba 

v oblasti této problematiky vycházet. Tento přehled je následně doplněn o vybrané technické 

normy, které se vztahují k ochraně osob a majetku. K pochopení problematiky práce  

je následně proveden podrobný rozbor jednotlivých druhů ochran a teoretický základ 

bezpečnostní analýzy. 

Začátek praktické části je věnován základním informacím o vybrané firmě. Tyto 

informace jsou doplněny o popis areálu firmy a přehled chráněných aktiv. Závěr kapitoly, 

věnovaný vybrané firmě, je zaměřen na podrobný popis jejího současného zabezpečení.  

Stěžejní část práce tvoří kapitola zaměřená na analýzu bezpečnostních rizik, pomocí 

které jsou identifikována kritická místa zabezpečení objektu vybrané firmy. První použitou 

metodou je Ishikawův diagram, který umožnil přehledným způsobem identifikovat jednotlivá 

potenciální rizika. U každého rizika je následně vypočítána míra rizika pomocí metody 

FMEA. Výsledky jsou vyhodnoceny prostřednictvím Paretova diagramu, pomocí kterého jsou 

vybrána nejzávažnější rizika. Pro verifikaci dosažených výsledků je použita metoda 

souvztažnosti. Výsledky provedené analýzy bezpečnostních rizik odhalily jako nejzávažnější 

rizika související s neoprávněným pohybem osob, překonáním plášťové ochrany skladovací 

haly a administrativní budovy, odcizením venku umístěného zboží a ohrožením  

od zaměstnanců firmy. 

Na výsledky zpracované analýzy bezpečnostních rizik je brán zřetel při následujícím 

zpracování návrhu inovativního řešení zabezpečení. Návrh je vypracován ve třech variantách 

a základem každé z nich je instalace PZTS. Jednotlivé varianty se liší zejména ve výběru 

jednotlivých prvků a v jejich použitém množství. Každá varianta je doplněna o její 

ekonomické zhodnocení. Poté je proveden výběr nejvhodnější varianty prostřednictvím 

rozhodovací matice, součástí jejíhož provedení je také zpracování Fullerovy metody. Závěr 

práce je pak věnován podrobnému rozboru vítězné varianty. 
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Závěrem lze říci, že cíl diplomové práce je splněn. Použití jakékoliv z navrhovaných 

variant povede ke zvýšení úrovně zabezpečení firmy. Přínos práce spočívá v poskytnutí 

informací o nedostatcích v současném zabezpečení firmy a v možnosti realizace některé  

z vypracovaných variant inovativního řešení zabezpečení. Práce může rovněž posloužit jako 

inspirace při řešení zabezpečení objektů podobného charakteru. 
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