
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

Zabezpečení areálu mezinárodní výrobní 

společnosti prostředky technické ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jiří Vidmoch 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku  

Datum zadání diplomové práce: 15. 06. 2015 

Termín odevzdání diplomové práce: 15. 04. 2016 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Ing. Stanislavu Lichorobiecovi Ph.D. za pomoc, odborné rady a veškerý čas, který 

mi věnoval při zpracovávání mé diplomové práce.  



 

ANOTACE  

VIDMOCH, Jiří. Zabezpečení areálu mezinárodní výrobní společnosti prostředky technické 

ochrany. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra 

bezpečnostních služeb, 2016. 87 s. Vedoucí diplomové  práce Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného zabezpečení posuzovaného 

objektu a jeho následná inovace. Inovace má za cíl snížit zranitelnost objektu a zajistit 

efektivní bezpečnostní systém. V jednotlivých kapitolách je popsána charakteristika objektu  

a jeho současný stav zabezpečení, na který navazují zpracované analýzy označující jednotlivá 

potenciální rizika a jejich závažnost. Na základě zjištěných informací z provedených analýz 

jsou poté zpracovány jednotlivé varianty inovativního zabezpečení daného objektu s ohledem 

na ekonomickou náročnost. Dle závěrečného ekonomického zhodnocení a dalších aspektů je 

následně vybrána nejvhodnější varianta, která bude použita pro inovaci stávajícího zabezpečení 

společnosti. 

Klíčová slova: Fyzická ostraha, analýza rizik, zabezpečení, technická ochrana, inovace.  

ANNOTATION 

Vidmoch, Jiří. Security of complex international manufacturing company with technical 

means of protection. Ostrava: VSB - TU Ostrava. Faculty of safety Engineering. Institute 

safety services, 2016. 87 pages. Leadership of thesis Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. 

The aim of thesis is evaluation present security of checker object and the next 

innovation. Innovation aims is reduce weakness of object and get more effective security 

systém. In the singles chapters is description characteristics of object and present situation of 

security,to which continue made analyzes, which marks pontentials risks and importances. On 

based finding informations from made analyzes gets single variants of innovation security 

object with view of the economics cost. According to final economics evaluation and next 

aspects is next choice the best variant, which will be use for innovation of present security of 

company.  
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1.  Úvod 

Dnešní doba je velice uspěchaná, s čímž souvisí i zrychlený životní styl  

a nedostatek času se tak promítá do každodenního života většiny z nás. Snaha vybudovat si 

v životě dostatečné zázemí je motivací většiny lidí, kteří si však uvědomují potřebu chránit 

se před těmi, kteří si tuto cestu chtějí ulehčit a jsou ochotni pro obohacení udělat takřka 

cokoli. Nejen proto je stále více zmiňovaným tématem ochrana osob a majetku, poněvadž 

chránit svůj majetek, svou osobu a nedotknutelnost svého obydlí je jedna z primárních 

lidských potřeb, která má svou oporu již v Listině základních lidských práv a svobod. 

 I přesto, že tendence kriminality není nijak extrémně rostoucí, naopak v posledních 

letech se výskyt protiprávních činů v jistých oblastech snížil, nedá se s předstihem říci, že 

tomu tak bude i nadále. Jisté ale je, že krádeže vloupáním budou zřejmě vždy patřit do 

každodenního života naší společnosti, bez ohledu na ekonomickou stabilitu a úroveň života 

nejen v naší zemi. Dnešní pachatelé již neberou velký ohled na přítomnost nebo 

nepřítomnost fyzické ostrahy či jiných osob v místě napadení a odcizit majetek se pokouší 

jak v noci, tak i ve dne.  

Vzhledem k momentálnímu zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, lze 

předpokládat nárůst potřeby po realizaci či inovaci zabezpečení, ať už malých a velkých 

firem nebo obyčejných domácností. Právě prevence je totiž klíčem k předcházení možných 

rizik a díky technických pokrokům posledních let se možnosti zabezpečení staly běžně 

dostupným způsobem, jak si zajistit ochranu svou či své společnosti dle individuálních 

požadavků jednotlivce. Efektivně zabezpečit proti nezákonnému chování lze dnes 

prakticky cokoli, ať už to jsou servery, objekty, areály či sebe a svou domácnost. 

Tato práce je zaměřena právě na inovaci stávajícího zabezpečení mezinárodní 

výrobní  společnosti prostředky technické ochrany a to z důvodu jejího nedostatečného 

bezpečnostního systému, který postrádá  především elektronické a mechanické prvky 

zajišťující vyšší efektivitu současné fyzické ochrany osob a majetku ve společnosti.  

Cílem je tedy zhodnotit současný stav zabezpečení, jehož nedostatky a z nich 

vyplívající rizika následně analyzovat a po analytickém vyhodnocení míry jednotlivých 

hrozeb je minimalizovat na požadovanou úroveň. 
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2. Rešerže 

Tato kapitola je zaměřena na vybrané bibliografické zdroje, týkající se 

problematiky fyzické ochrany, v nichž jsou uvedeny základní informace a poznatky 

z oblasti zabezpečení objektu.  Dostupná literatura je hlavním pramenem pro získání 

odborných informací, týkajících se ochrany osob a majetku a zde je výčet publikací,  

z kterých jsem při zpracování své diplomové práce čerpal. 

BRABEC, F a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Publish History, 

2001. ISBN 80-86445-04-06.    

První, mnou zmíněná publikace, se zabývá problematikou soukromých 

bezpečnostních firem a jednotlivých prvků v oblasti bezpečnosti. V samotných kapitolách 

je uvedeno použití mechanických a elektrických zabezpečovacích systémů spolu 

s efektivním využitím kamerových systémů. Jedná se o důležité informace při návrhu 

jednotlivých variant zabezpečení. 

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

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

Tato zahraniční publikace je zaměřena na efektivní využití fyzické ochrany v praxi, 

ale také se věnuje postupům při vytváření analýzy rizik zabezpečení a samotnému 

projektování zabezpečovacích systémů. 

PATÁK, J., a kol.: Zabezpečovací systémy - Situační prevence kriminality, 

Nakladatelství Armex Praha, 2000, 117 s. ISBN 80-86244-13-X.  

Jedná se o literaturu se zaměřením na mechanické zábranné systémy a poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), při čemž je zde kladen důraz na 

důležitost fyzické ostrahy při zajišťování bezpečnosti a ochrany objektu.  
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UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů: Mechanické zábranné systémy 2. 2. vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 179 s. ISBN 978-807251-

312-3.   

V tomto úvodním skriptu Policejní akademie České republiky jsou detailně 

popsány mechanické zábranné systémy, které se používají především pro ochranu 

perimetru objektu, pláště budovy, ale také ochranu jednotlivých předmětů. Mimo to také 

popisuje způsoby výpočtu průlomové odolnosti určitých bezpečnostních prvků.  V mé 

práci byla tato publikace užitečná především pro jednotlivé návrhy inovativního 

zabezpečení objektu.   

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů: Elektrické zabezpečovací systémy 2. 2. vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 229 s. ISBN 978-807251-

313-0. 

Jedná se o navazující, v pořadí druhý díl, skripta Policejní akademie České 

republiky, ve kterém jsou popsány především jednotlivé prvky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, jejich druhy a funkce. Rovněž se tato literatura 

zabírá doplňkovými zařízeními PZTS a dalšími prvky související s elektrickou 

zabezpečovací signalizací. Použití těchto prvků je popsáno jak teoreticky, tak i prakticky 

s využitím a názorným představením v bezpečnostní praxi.  

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů: III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. 

Praha: Policejní akademie České republiky 2006, 229 s. ISBN 80-7251-265-8. 

Závěrečný třetí díl skript Policejní akademie České republiky se zaměřuje hlavně 

popisem zabezpečení objektu prostřednictvím fyzické ostrahy a tedy řízení vstupu  

a výstupu, vjezdu a výjezdu, kontroly osob zavazadel, ale také kontroly s využitím 

kamerových systémů a ostatními prvky zabezpečovacích systémů. 
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3. Právní rámec v oblasti zabezpečení 

V této kapitole jsou zmíněny základní právní předpisy opírající se o ochranu osob  

a majetku, spolu s vybranými technickými normami, které alespoň částečně řeší 

problematiku zabezpečení objektu. I přesto, že by bylo vhodnější mít k dispozici ucelený 

právní předpis, který by striktně definoval a vymezil funkci soukromých bezpečnostních 

služeb a samotnou ochranu objektu, jak je tomu například v  ostatních zemích, tak je 

možné s klidem říci, že současná právní úprava je pro aktuální činnost SBS dostačující. 

3.1 Základní právní předpisy 

Mezi vybrané právní předpisy, které jsou závazné a vymezují povinnosti, ale  

i práva jednotlivým subjektům, patří především Ústava České republiky spolu s Listinou 

základních lidských práv a svobod, dále Trestní zákoník, Trestní řád a Občanský zákoník. 

Tyto zákony jsou obecně závazné, veřejně dostupné a jejich porušování je trestně 

postižitelné. 

3.1.1 Ústava České republiky    

 Ústava České republiky a tedy úvodní zákon č. 1/1993 Sb. je bezesporu velice 

podstatným právním předpisem opírající se o ochranu osob a majetku a především se jedná 

o jeden z nejdůležitějších zákonů České republiky. Jednak jsou v ní zakotveny základní 

práva a povinnosti občanů, ale také základní demokratické principy, na kterých je Česká 

republika založena. Česká ústava je složena z VIII hlav o 113 - ti článcích a preambule. 

Preambulí se rozumí úvodní prohlášení a zbylé části dokumentu zahrnují základní 

ustanovení, moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou 

národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. [39]  

Česká republika je ústavou vymezena jako právní, svrchovaný a demokratický stát, 

kde má každý občan zákonem dané právo na svou ochranu, ochranu svého majetku a na 

nedotknutelnost svého obydlí a své osoby. [39] 

3.1.2 Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod jakožto zákon č. 2/1993 Sb., tvoří společně  

s Ústavou dva nejzákladnější zákony České republiky. V tomto dokumentu jsou práva  
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a svobody občanů označené jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné  

a zároveň zaručuje rovnost občanů ve svých právech. Listina byla předsednictvem České 

národní rady vyhlášena součástí ústavního pořádku a tvoří ji 6 hlav o 44 článcích. [40] 

Článek č. 1 nám říká, že občané ČR jsou svobodnými občany a jsou si rovni ve 

svých právech a v důstojnosti. [40]  

Článek č. 2 odst. 4 zaručuje, že„ každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ [40] 

V neposlední řadě bude zmíněn článek č. 11, odstavec č. 1, který zaručuje právo 

občanů, na vlastnictví majetku, při čemž toto právo vlastnit majetek má pro všechny stejně 

zákonný obsah a stejnou ochranu, při čemž dědění je zaručeno. [40]  

Posledním článkem, dotýkajícím se dané problematiky, je článek č. 12, který se 

zabývá ochranou objektu. Uvádí se zde, že obydlí je nedotknutelné a vstoupit do něj bez 

souhlasu vlastníka je povoleno jen v mezích stanovených zákonem. Objekt občanům 

nejbližší je objekt svého obydlí, přesněji svého domova. Právě to, se stává mnohdy terčem 

pachatelů trestné činnosti a riziko nedovoleného vstupu do objektu se rapidně zvyšuje 

v případě, užíváme - li své obydlí i pro podnikatelskou či hospodářskou činnost. [40]  

3.1.3 Trestní zákoník 

Trestní zákoník je zákonem č. 40/2009 Sb., v nynějším znění, který nabyl účinnosti 

od 1. 1. 2013, kdy byl novelizován zákonem č. 399/2012 Sb. [41]      

Účel trestního zákoníku je především chránit zájmy ústavního zřízení České 

republiky, ale také oprávněné zájmy a práva společnosti, jakožto i fyzických a právnických 

osob. Dále také popisuje jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost, nezbytné pro 

zajištění ochrany osob a majetku a to jak z pohledu občanů, tak ze strany soukromých 

bezpečnostních služeb. Jedná se o činy, které by se za normálních okolností jevily jako 

činy protiprávní, avšak za daných okolností stanovených zákonem se toto chování  

a jednání nepovažuje za protiprávní čin a z toho důvodu není ani právně postižitelné. Výčet 

těchto okolností je uveden níže. [41,31] 
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Krajní nouze (§28)   

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

trestním zákonem, není trestným činem.“ [41] 

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

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

který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ [41] 

Nutná obrana (§29)  

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
“
 [41] 

„(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
“
 [41] 

Oprávněné použití zbraně (§32)  

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

předpisem.
“
 [41] 

Svolení poškozeného (§30)  

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.
“
 [41] 

 „(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení 

dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba 

uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým 

poměrům.
“
 [41]  

„(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu  

s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 

považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.
“
 [41] 

Přípustné riziko (§31)  

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 
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ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného 

výsledku dosáhnout jinak.“ [41] 

„(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž 

by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž 

směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě 

odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo 

se příčí dobrým mravům.“ [41]  

Znalost těchto okolností je velice důležitá především pro činnost SBS, ale i pro 

řadového občana, který se rozhodne chránit vlastní majetek nebo je vystaven krizové 

situaci, kdy musí bránit osobu svou či osobu cizí. V takovém případě je komukoli z nás 

umožněno jednat v mezích stanovených zákonem a tím se vyhnout následnému trestnímu 

stíhání vedené proti vlastní osobě. [41] 

3.1.4 Trestní řád 

Trestní řád je ve sbírce uveden jako zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní úkolem trestního řádu je vymezit postup 

orgánů činných v trestním řízení za účelem zjišťování trestné činnosti, pachatelů 

páchajících tuto protiprávní činnost a jejich následné spravedlivé potrestání podle zákona. 

Samotné trestní řízení musí vést k upevňování zákonitosti, k předcházení trestné činnosti  

a jejímu zamezování, ale také k důslednému zachování zákonů, pravidel občanského 

soužití a samotné výchově občanů a jejich čestnému plnění povinností vůči státu  

a společnosti samotné, jak říká §1 odst. 1 tohoto zákonu. [42,31]  

Pro činnost SBS a samotnou ochranu objektu hraje hlavní roli §76 odst. 2, který 

upravuje zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu jinou, civilní osobou, 

nejčastěji pracovníkem soukromé bezpečnostní služby. Přesná definice tohoto odstavce zní 

[42]:  

„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. 
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Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez odkladu oznámit.
 
“ [42]    

3.1.5 Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,tedy občanský 

zákoník nám slouží k účelu ochrany svobody člověka, jeho soukromého práva důstojnosti. 

Upravuje občanskoprávní vztahy a umožňuje v rámci možností dosáhnout svého 

občanského práva, pokud je z nějakého důvodu ohroženo. Tento zákoník se skládá z 5-ti 

hlavních částí o 17-ti hlavách a tedy z Obecné části, Rodinného práva, Absolutního  

a relativního majetkového práva a Společných, přechodných a závěrečných ustanovení. 

[43] 

Mezi hlavní paragrafy Občanského zákoníku opírající se o danou problematiku patří: 

„§ 12 - Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu 

vykonávajícího veřejnou moc. 

§ 14 odstavec 1: Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li 

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

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

je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit 

vzhledem k okolnostem jako přiměřené. 

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

určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. 

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

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

§2905 - Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající 

protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě.“ [43] 

3.1.6 Zákon o ochraně osobních údajů 

Tento právní předpis č. 101/2000 Sb. definuje zejména povinnosti a práva při 

nakládání s jednotlivými osobními údaji a jejich další nakládání s nimi. Jedná se  

o informace zpracovávané orgány samosprávy, státními orgány a jinými veřejně - právními 

institucemi spolu s fyzickými a právnickými osobami, při čemž určuje účely, prostředky  
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a samotnou formu zpracování těchto osobních údajů. Nevztahuje se však na zpracovávání 

informací získané fyzickou osobou pro vlastní potřebu.  

Tyto stanovy jsou důležité především pro činnost soukromých bezpečnostních 

služeb (dále jen SBS) a získávání informací prostřednictvím kamerových systémů  

a jiných prostředků technické ochrany, kdy mimo jiné zajišťuje neoprávněné nakládání 

s těmito získanými záznamy. [44] 

3.1.7 Zákoník práce    

Hlavním předmětem tohoto zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

je především zajistit podmínky okolnosti vzniku, zániku, trvání a změn pracovně právního 

vztahu. Rovněž tento zákon definuje základní povinnosti zaměstnavatele zajistit svým 

zaměstnancům bezpečné podmínky a ochranu zdraví při práci, odměňování zaměstnanců  

a přijmout potřebná opatření pro předcházení rizik spojených s výkonem dané práce. [45] 

3.2 Vybrané technické normy 

Jedná se o základní technické normy vytvářející oporu pro problematiku fyzické 

ochrany, ale i pravidla a požadavky pro jejich činnost, spolu se specifikací jednotlivých 

požadavků při instalování zabezpečovacích systémů. Dále také stanovuje bezpečnostní 

třídy a jednotlivé stupně zabezpečení.  

3.2.1 Technické normy MZS 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace. 

Tato norma definuje odolnost jednotlivých výrobků proti odvrtání, vypáčení, 

vytržení či proti jinému hrubému násilí. Certifikaci zajišťuje čistě nezávislá akreditovaná 

laboratoř a certifikační orgán, kdy po vyhodnocení výsledků je výrobek zařazen do jedné  

z barevně odlišných tříd, které na základě splňujících požadavků reprezentují určitou 

úroveň individuálního zabezpečení majetku. [8] 

ČSN EN 1628 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace. 
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V této normě jsou uvedeny zkušební metody sloužící pro určení odolnosti proti vloupání 

při působení statického zatížení. [9]  

ČSN EN 1629 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání  

Určuje jednotlivé zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti vloupání v případě 

dynamického zatížení. [10] 

ČSN EN 1630 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání  

Zde jsou uvedeny zkušební metody stanovující odolnost materiálu při násilném 

vloupání a manuálních pokusech invaze do objektu. [11] 

3.2.2 Technické normy PZTS 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky. 

„Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Systémové 

požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy mající společné 

prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s 

jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však 

konkrétní požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů.“ [12] 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. 

„Norma se vztahuje na systémy CCTV užívané pro sledování soukromých  

a veřejných prostor. Zahrnuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí.“ [13] 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 
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„Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích. Norma také popisuje všeobecné požadavky na 

komponenty z hlediska prostředí.“ [14] 

3.2.3 Vybrané normy z oblasti fyzické ostrahy 

ČSN EN 15602 Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Terminologie.  

Jedná se normu upravující názvosloví pro činnost SBS a to hlavně za účelem 

jednoduššího přehledu pro jednotlivé poskytovatele soukromé ochrany osob a majetku.
 
[6] 

ČSN 76 1702 Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha – Požadavky  

Tato norma určuje individuální požadavky na funkci SBS v oblasti fyzické ostrahy 

a to jak pro zadavatele jednotlivých zakázek, tak i pro jejich dodavatele. [7] 

4. Základní prvky fyzické ochrany osob a majetku  

V této kapitole budou následně popsány jednotlivé prvky fyzické ochrany sloužící 

optimálnímu zabezpečení ochrany objektu.  

Při zajišťování komplexního zabezpečení ochrany objektu je velice důležité 

propojit jednotlivé prvky zabezpečení v celek, který vytvoří v organizaci kvalitní 

bezpečnostní systém. Je všeobecně známou skutečností, že cílem bezpečnostního 

managementu je vytvořit takový systém zabezpečení, který zajistí efektivní ochranu 

podniku a přitom nebude finančně náročný. Nejen z tohoto důvodu je třeba při navrhování 

zabezpečení vybrat vhodnou kombinaci  jednotlivých druhů ochrany a tím docílit co 

nejstabilnějšího a nejefektivnějšího bezpečnostního systému. [29,31] 

Předmětem zajištění fyzické ochrany je: 

1) Ochrana osob  

2) Ochrana hmotného majetku  

3) Ochrana nehmotného majetku [29] 
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Obrázek č. 1- Pyramida bezpečnosti  

Samotný systém fyzické ochrany je tedy tvořen technickými, organizačními  

a režimovými opatřeními, které vytvářejí sofistikovaný systém zajištění bezpečnosti osob  

a majetku. Takto důmyslný systém zabraňuje neoprávněnému nakládání s cizím majetkem 

a tedy jeho neoprávněné užívání, odcizení, poškození či úplné zničení. [29,31] 

4.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je vývojově nejstarším druhem zabezpečení a ochrany objektu, 

která byla již od pradávna závislá na technické a materiální úrovni své doby. Již  

v minulosti se střežily hrady a zámky pomocí kamenných hradeb a příkopů, které jsou dnes 

nahrazeny betonovými či klasickými ocelovými ploty a dalšími prostředky mechanických 

zábranných systémů (dále jen MZS). Právě MZS jsou totiž tou dnešní verzí klasické 

ochrany, která je základem každého systému zabezpečení objektu. [29,30] 

MZS ale nejsou schopny zajistit absolutní ochranu objektu, ani odolávat pachateli 

věčně a tedy nemůžou chráněné objekty opravdu zabezpečit. Vzhledem k této skutečnosti 

mluvíme pouze o zpomalovacím faktoru, který má především za úkol zpomalit  

a znepříjemnit pachateli vstup do objektu nebo ho nejlépe od tohoto nedovoleného vstupu 

odradit.  

MZS tedy umožňují ochranu objektu především svou pevností a odolností, čímž 

rapidně prodlužují dobu, potřebnou pro jejich překonání pachatelem. Pro přehlednost 

ukazatele míry odolnosti existují tzv. bezpečnostní třídy, které určují míru poskytované 

ochrany a čas pro překonání daného MZS. Těchto tříd je 6 a upravuje je norma ČSN EN 

1627. [19,34]   
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Obrázek č. 2 - Bezpečnostní třídy dle EN 1627 [8] 

 

Dalším možným ukazatelem pro zjištění míry odolnosti MZS je stanovení časového 

intervalu t, potřebného pro překonání bezpečnostního systému. Takto stanovený interval 

se nazývá stupeň pasivní odolnosti.  

                          Δt = t2 – t1 [s]                                    (1) 

 

Kde:    Δt – časový interval potřebný k překonání MZS    

 t1 – čas zahájení útoku na překážku,  

 t2 – čas konečného překonání překážky. [35]   

 

MZS můžeme rozdělit dle určitých střežených pásem na: 

 

Perimetrická ochrana - Tyto MZS slouží k zabezpečení hranice chráněného objektu. 

Kopírují obvod pozemku nejčastěji prostřednictvím oplocení, které může být doplněno 

vrcholovou zábranou či podhrabovou překážkou. Patří sem klasické betonové a ocelové 

ploty, branky, ale také složitější vjezdové závory, osobní turnikety či automatická vrata. 

Často bývají doplněny prvky technické ochrany v podobě kamer či detektorů. Kvalitní 

zabezpečení perimetru je základním předpokladem pro efektivní a optimálního 

zabezpečení chráněného objektu. [35]   
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Plášťová ochrana - Mezi MZS plášťové ochrany patří takové mechanické bezpečnostní 

prvky, které zajišťují ochranu pláště objektu. Mají především za úkol zajistit zpomalení 

nedovoleného vstupu do budovy. Výhodou je, že budovy jsou tvořeny odolnými 

stavebními prvky, avšak nevýhodu vytváří otvorové výplně. U stavebních prvků závisí 

především na průlomové odolnosti použitých materiálů, které tvoří stropy, stěny, podlahy  

a tedy na jejich tloušťce apod. V případě přízemních staveb je třeba brát v zřetel i střechu 

budovy. Rizikovou oblastí jsou však v prvé řadě zmiňované otvorové výplně, poněvadž ty 

jsou nejčastějšími způsoby nedovoleného vniknutí do budovy. [35]   

 

Patří sem bezpečnostní dveře, cylindrické vložky, zámky, které lze v případě 

nutnosti doplnit ještě mřížemi či bezpečnostními roletami. Dále také bezpečnostní vrstvená 

tvrzená skla či bezpečnostní ochranné fólie a další doplňkové prvky. [35]   

 

Předmětová ochrana - MZS lze použít i u předmětové ochrany, kde se můžeme s těmito 

systémy potkat např. v podobě trezorů a úschovných skříní a dalších prvků individuální 

ochrany, které se používají pro střežení cenností, cenných papírů, financí ale i různých 

dokumentů či utajovaných informací apod. Dělí se především na stacionární a přenosné 

trezory. 

Komorové trezory bývají pevně vestavěné v budově, např. v podzemí a trezor bývá 

originálem. Dále existují i mobilní komerční úschovné objekty v podobě ohnivzdorných 

skříní či skříňových trezorů, které bývají často doplněny o zámkovou techniku. [19,34]  

 

4.2 Technická ochrana 

V optimálním bezpečnostním systému je technická ochrana dalším velice důležitým 

aspektem, jejíž hlavní funkcí je zjišťovat a předávat alespoň základní informace  

o neoprávněném vstupu do chráněného objektu. Ve složitějších systémech je pak 

prostřednictvím technické ochrany možno zjišťovat místo, či způsob napadení a další 

přesnější informace, které mohou vést, až k nepřímé identifikaci pachatele. [34] 

V dnešní době, díky čím dál tím zlepšující se technologii a celkovému technickému 

pokroku, je technická ochrana velice kvalitním doplněním k vytvoření efektivního 

zabezpečovacího systému. Její účinnost spočívá ve velice nelehkému překonání ze strany 
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pachatele a při kombinaci s činností fyzické ostrahy doplněné vhodnými režimovými 

opatřeními se stává klíčem k perspektivnímu bezpečnostnímu systému objektu. Musí být 

však především navržena tak, aby neznepříjemňovala činnost obsluhy např. častými 

planými poplachy, což by vedlo k celkové nevěrohodnosti tohoto systému. [35] 

Mezi jednotlivými prvky technické ochrany patří poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy (dále jen PZTS), uzavřený televizní okruh (dále jen CCTV), 

z anglického Closed Circuit Television, kterým se v praxi běžně říká kamerové systémy  

a systémy kontroly vstupu (dále jen ACS). Pro zabezpečení požární ochrany se pak 

používají prvky elektrické požární systémy (dále jen EPS). [36] 

Technická ochrana je rozdělitelná rovněž podle zaměření a místa střežení, pro který 

je určena: [35]  

Perimetrická ochrana – jedná se o ochranu hranice objektu, které jsou dané katastrální 

úřadem a to prostřednictvím jednotlivých venkovních zabezpečovacích prostředků 

technické ochrany. 

Plášťová ochrana – tato ochrana signalizuje invazi do objektu a přerušení MZS a tedy 

narušení otvorových prostor objektu. Hlavní úlohou je včasná signalizace vniknutí 

pachatele do střeženého objektu.  

Prostorová ochrana – v tomto případě jsou technickou ochranou střeženy především 

spojovací chodby, výstupy a jednotlivá schodiště. Výhodou těchto prvků zabezpečení je 

jejich poměrně jednoduchá instalace. 

Předmětová ochrana – hlavním posláním technické ochrany v oblasti předmětového 

zabezpečení je zajištění sbírkových předmětů, jakými jsou obrazy, sošky, ale také cenných 

papírů, informací či samotné hotovosti. Umožňují střežení cenností v případě, kdy musí 

být z důvodu pohybu v hlídaném prostoru vypnutá prostorová ochrana. 

Dále lze technickou ochranu rozdělit individuálně dle typu využitelnosti např. na 

klíčovou ochranu střežící klíčová místa ve střeženém objektu nebo tísňovou ochranu, která 

je využitelná v případě výskytu osob, kterým hrozí napadení. [36] 
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4.2.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dříve taky nazývané elektrická 

zabezpečovací signalizace, se vyznačují především svou velkou spolehlivostí a celkovou 

nelehkou překonatelností. Úkolem těchto zabezpečovacích systémů není znemožnit 

pachateli invazi do objektu, ale detekovat pokus o neoprávněné vniknutí do objektu  

a následně tuto informaci předat na potřebné místo, nejčastěji osobám, schopným provést 

represivní zásah. Toto narušení střeženého prostoru lze navíc signalizovat i opticky či 

akusticky a to přesně v místě detekce. Právě k detekci slouží hlavní prvek PZTS a tím je 

detektor neboli čidlo. Dalšími hlavními články PZTS jsou ústředna, přenosové prostředky 

a doplňující zařízení. 

Mezi jednotlivé prvky PZTS patří: [30] 

Ústředna – Toto zařízení umožňuje v podstatě ovládání jednotlivých prvků a celého 

systému PZTS. Ústředna přijímá a zpracovává informace získané detektory, které následně 

vyhodnotí a tyto hodnoty poté předává na předem stanovená místa, popřípadě dává do 

provozu další zařízení PZTS, dle individuálního nastavení a možností ústředny. 

Detektor – Je zařízení PZTS, které reaguje na změny fyzikálního parametru, které jsou 

typické pro narušení střeženého objektu. Dokáže reagovat i na neoprávněnou manipulaci se 

systémem PZTS. Tyto změny či manipulaci detekuje a vydává signál ústředně, která 

následně vyhodnocuje stav např. poplach, porucha nebo sabotáž a další. Právě kvalita čidel 

a jejich navržení je základem pro efektivní detekci narušení prostoru. 

Přenosové prostředky – Mají funkci zejména přenosovou. Zajišťují dopravu vstupních  

a výstupních informací z ústředny do daného místa signalizace, popřípadě opačným 

směrem.  

Signalizační zařízení – Zařízení sloužící k převedení signálu, vyslaného ústřednou na jiný, 

požadovaný signál, nejčastěji optický nebo akustický.  

Doplňková zařízení – Je určené především k usnadnění ovládání celkového 

zabezpečovacího systému, při čemž také umožňují realizaci speciálních funkcí ústředny. 
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Aby nedocházelo k nežádoucí činnosti, výpadkům či planým poplachům, musí být 

celý systém neustále napájen elektrickou energií. To se děje prostřednictvím ústředny, 

která dodává energii ostatním prvkům PZTS.  Napájení ústředny musí být podporováno  

i náhradním napájecím zdrojem pro případ výpadku protékajícího proudu v síti. Náhradní 

napájecí zdroj musí být schopen napájet ústřednu při výpadku síťového zdroje a to po 

dobu, kterou stanovuje norma ČSN EN 50131-1. [19] 

Tabulka č. 1 - Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 ed.2[12] 

 

4.2.2 Uzavřený televizní okruh 

Uzavřený televizní okruh (CCTV) je důmyslný bezpečnostní systém, který v běžné 

praxi slouží především pro monitorování objektu, ale i pro možnou nepřímou identifikaci 

pachatele. Tento způsob technické ochrany je velice efektivní už z důvodu preventivního 

odrazení potencionálního pachatele od vniknutí do střeženého prostoru.  V dnešní době se 

můžeme setkat s řadou kamer nabízených na trhu, které nám umožňují jak základní 

černobílé, tak i barevné snímání ve vysokém rozlišení. Dle požadavků zadavatele je možné 

provézt realizaci takového zabezpečení drátovým či bezdrátovým systémem, který bude 

fungovat automaticky bez nutnosti obsluhy nebo bude trvale obsluhován fyzickou 

ostrahou. Kamerové systémy bývají nejčastěji instalovány v kombinaci s PZTS. [2,36] 

Při používání kamerových systému je důležité postupovat dle zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů. [36] 
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CCTV je tvořeno kamerami, záznamovým zařízením, monitorem a multiplexory, 

díky kterým může obsluha sledovat na jednom zobrazovacím zařízení pohled hned 

z několika kamer. Přenos videosignálu na stanovené místo je realizován pomocí kabelů, 

tzv. LAN či WLAN připojení, nebo bezdrátovou cestou prostřednictvím WIFI sítě. [2,36] 

4.2.3 Osvětlení 

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

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

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

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

maximální bezpečnostní prostředí. Doporučuje se i osvětlení vnitřních prostor k usnadnění 

využívání nejmodernější kamerového systému s tím, že se šetří náklady nejen pro pořízení 

kamer s přísvitem, ale i dalších nákladů na energii.“ [16] 

4.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nedílnou součástí zabezpečení, která je završením téměř každého 

bezpečnostního systému. V současné době je tato ochrana poměrně podceňována, díky 

rychle se rozvíjejícím předchozím typům zabezpečení objektu. V optimálním 

bezpečnostním systému však fyzická ostraha hraje velice důležitou roli z důvodu podstaty 

lidského faktoru při vyhodnocování krizových situací a následné reakci a to i přesto, že 

právě lidský faktor je nejčastější příčinou selhání a je tedy nejrizikovějším faktorem při 

zabezpečování objektu. 

Jedná se o nejstarší a zároveň nejdražší článek fyzické ochrany osob a majetku, 

vzhledem k tomu, že investice do fyzické ostrahy je sice prvotně nejméně nákladná, ale 

z dlouhodobého hlediska je finančně nejnákladnější. Předmětem činnosti fyzické ostrahy je 

ochrana osob a ostraha objektu, zajištění přepravy peněžní hotovosti a jiných cenností, 

provádění bezpečnostního zásahu, kontrolní propustková činnost a další činnost spojená 

s ostrahou. Pro tyto případy je pro pracovníky fyzické ostrahy velice důležitá znalost 

legislativy a z toho vyplývající oprávnění, aby se při zásahu sama ostraha nestala obětí 

nebo osobou počínající si neoprávněně. Jedná se o Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

a Zákon č. 161/1961 Sb., o trestním řízení soudním. [2,35] 
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Fyzická ostraha bývá nejčastěji realizována prostřednictvím soukromých 

bezpečnostních služeb (dále jen SBS) nebo tuto funkci vykonávají osoby z řad 

zaměstnanců.[2,25] 

Nejčastější formy fyzické ostrahy: [3] 

Strážní služba – Bývá realizována na pevných nebo pochůzkových stanovištích, kdy 

pracovník fyzické ostrahy zajišťuje a kontroluje většinou perimetrickou ochranu a zároveň 

pozoruje venkovní prostor a plní další stanovené úkoly.  

Bezpečnostní dohled – V tomto případě se pracovník fyzické ostrahy zaměřuje na 

kontrolu a dohled ve vnitřním prostoru, kde sleduje především pohyb osob a dodržování 

vnitřních režimových opatření. Tato činnost může být vykonávána osobně pracovníkem 

ostrahy nebo dálkově pomocí elektronických bezpečnostních prvků.   

Kontrolní propustková činnost – Tato funkce fyzické ostrahy spočívá v dodržování 

režimu vstupů a výstupů osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Zajišťuje 

kontrolu vnášení a vynášení předmětů, kontrolu zavazadlového obsahu nákladních  

a osobních automobilů a zabraňuje nedovolenému vstupu. Rozsah této kontroly musí být 

přesně stanoven v interních směrnicích a musí s ním být obeznámeni i řadoví 

zaměstnanci.[3]   

4.4 Režimová ochrana 

Režimovou ochranou se rozumí soubor organizačních a administrativních opatření 

a postupů, které nám slouží k zajištění efektivního fungování celého bezpečnostního 

systému a sladění jednotlivých prvků fyzické ochrany. Jedná o tvorbu a následné zavedení 

jednotlivých režimových opatření do každodenního života organizace. V praxi jsou tyto 

opatření běžně nazývány bezpečnostními směrnicemi. PZTS i fyzická ostraha je plně 

závislá na těchto směrnicích, v nichž jsou mimo jiné uvedeny pokyny pro manipulaci  

a nakládání s informacemi a materiálem, požadavky na obsluhu technické ochrany  

a samotná individuální činnost fyzické ostrahy. [29] 
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Na základě režimových opatření lze tento způsob ochrany rozdělit na: [17,35] 

Vnější režimová ochrana - Tyto režimová opatření vymezují především vstupní  

a výstupní podmínky, určené pro vstup nebo opuštění objektu, kde spadá kontrola osob, 

kontrola osobních a nákladních vozidel, způsob prováděné kontroly a další kontrolní 

činnost spojená se vstupem a východem chráněného objektu. 

Vnitřní režimová ochrana – Zde spadají organizační režimová opatření, které stanovují  

a vymezují pohyb osob a dopravních prostředků uvnitř objektu, umožňují vstup osob do 

určitých prostor pouze kvalifikovaným osobám, omezují pohyb materiálu a jeho 

skladování, spolu s pohybem a zabezpečením informací a jejich přístupností, řeší klíčový 

režim a další režimová opatření důležitá pro organizaci. [17,35]  

Příklad kombinace fyzické ostrahy a kamerových systémů je znázorněna na obrázku č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 - Příklad kombinace fyzické ostrahy a CCTV[5] 
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5. Jednotlivé statistiky protiprávních činů 

V této kapitole jsou pro představu stručně uvedeny jednotlivé statistiky 

protiprávních činů v celé České republice, Moravskoslezském kraji a následně v celém 

areálu AMO. 

Zákon ukládá Polici České republiky (dále jen PČR) povinnost vést jednotlivé 

statistiky protiprávních činů. Tyto statistiky se týkají různých druhů protiprávního jednání 

a kriminálních činů. V České republice došlo v roce 2015 bezmála k 800 trestných činů 

denně a to včetně víkendů. [27] 

Nejčastějším kriminálním činem v ČR je prostá krádež (viz graf č. 1), která činí 42 

% celkových trestných činů, z nichž 19,1 % pak zaujímá krádež vloupáním. [27] 

Graf č. 1 - Statistika kriminálních činů v ČR v roce 2015 
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Při porovnání nejlepších a nejhorších indexů kriminality v ČR vidíme, že 

Moravskoslezský kraj, je co se týče míry kriminality, na jedné z nejvyšších úrovní, čemuž 

mimo jiné přispívá velký počet spáchaných trestných činů v Ostravě, právě ve městě, kde 

se nachází popisovaný objekt.(viz obr. č. 4) [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 - Mezní indexy kriminality v ČR v roce 2015[21] 

Pokud jde o statistiku spáchaných protiprávních činů v objektu, tak přímý 

statistický přehled těchto činů není znám, avšak k dispozici je náhled na bezpečnostní 

situaci v celém areálu Arcelor Mittal Ostrava a.s. (dále jen AMO).Tato společnost si vede 

dokumentaci různých přestupků a jiného neoprávněného jednání. (viz. obr. č. 5) 
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Obrázek č. 5 – Statistika protiprávních činů v areálu AMO 

Z tohoto grafu je zřejmé, že největším problémem zabezpečení areálu je 

nekontrolovatelný pohyb osob přes hranice pozemku a celkový trend protiprávního jednání 

není ve všech oblastech nijak extrémně se zvyšující, ale ani se tento celkový počet činů 

nesnižuje. 

6. Popis objektu 

Cílem této práce je navrhnout zabezpečení objektu mezinárodní výrobní 

společnosti, která působí na trhu již řadu let a je výhradním výrobcem a dodavatelem 

ocelových a hliníkových kol, určených pro osobní a nákladní automobily, ale  

i vysokozdvižné vozíky a jiné užitkové vozy. Jedná se o mezinárodní síť strategicky 

umístěných zařízení, která se skládají z technologických, technických a výrobních závodů, 

díky čemuž má tato společnost prodejní zastoupení v 15 zemích a své výrobky dodává 

téměř do celého světa, převážně však do Evropy, Japonska a Severní Ameriky. 

 



24 
 

6.1 Charakteristika objektu 

Podnik si zakládá na své tradici vyrábění kol, která začala v Ostravských 

Vítkovicích již v roce 1930. Ta se po roce 1948 přestěhovala do areálu, dnes již bývalé  

Nové huti v Ostravě, kde tato společnost sídlí dodnes. 

Dnes je tedy tento objekt součástí areálu Arcelor Mittal Ostrava a.s., kde je situován 

v západní části celého komplexu, který se nachází na území městského obvodu  

Ostrava – Kunčice. Rozloha pozemku činí bezmála 7 ha, z toho zastavěná plocha je téměř 

3,2 ha.  

Na pozemku objektu se nachází celkem 12 staveb, z nichž je pro činnost 

společnosti využíváno pouze 7 budov. Správní budova je umístěna u vjezdu do objektu, 

naproti další budovy, která slouží, jako převlékárna pro fyzickou ostrahu. Zbylé 4 budovy 

slouží jako výrobní haly.(viz. obr. č. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 6 – Perimetr areálu Maxion Wheels 
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6.2 Popis jednotlivých budov   

V objektu se nacházejí jednotlivé budovy, které mají svůj specifický účel a plní své 

individuální funkce dle charakteru jednotlivých výrobních procesů, na které jsou 

zaměřeny. Tyto výrobní haly jsou rozděleny na základě své kapacity, samotných 

rozměrových parametrů a dalších možnostech budov.(viz obr. č. 7) 

Správní budova – Tato budova je umístěna u vjezdu z objektu a plní hlavně 

administrativní funkci, při čemž zajišťuje správu celého objektu. V budově je k dispozici 7 

kanceláří, technická místnost, zasedací místnost, kuchyňka, 4 sociální zařízení a údržbová 

místnost. 

Budova fyzické ostrahy – Je určená především pro převlékání fyzické ostrahy, ale je zde 

umístěno také sociální zařízení a sprcha. Prostor za touto budovou slouží jako parkoviště 

pro zaměstnance.   

Sklad – Sklad slouží k uložení již hotových výrobků připravených k expedici k zadavateli 

zakázky. Jsou zde uloženy produkty výroby určené už k přímému prodeji. 

Výrobní hala disků – Tato hala je umístěna na západní části objektu nad správními 

budovami a jedná se o největší budovu umístěnou v objektu. Celá technologie výroby 

ocelového či hliníkového kola je složena z výroby disku a výroby ráfku. Tyto dvě části se 

pak spojí v jeden celek. Právě tato výrobní hala slouží k výrobě první části kola, a sice 

disku. Disk tvoří vnitřní část hliníkového nebo ocelového kola a vyrábí se jednotným 

tvářením za studena, které prochází sedmi až desíti operacemi, jakými jsou např. stříhání, 

lemování či lisování.  

Výrobní hala ráfků – Poloha této haly je situována do východní části objektu. V této 

výrobně se vytváří druhá část ocelových a hliníkových kol, čímž je ráfek. Na ráfku je 

zachycena pneumatika a vyrábí se pozvolným skružením plechu, dále odporovým 

svařením do tvaru prstence a finálním profilováním celého ráfku.   

Montážní hala – V této hale, která je na obrázku č.  v pořadí druhá z leva, je umístěna 

montážní linka, na které se ráfek spolu s diskem pevně zalisují do sebe a následně se 

upevní za pomoci montážních svárů.  
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Lakovna – Jedná se o halu, která slouží pro závěrečné opracování ocelových a hliníkových 

kol. Tato hala je označována jako lakovna. Zde se jednotlivá kola nalakují za pomoci 

kataforetického principu základním vysoce odolným černým lakem. Následně se osm až 

devět procent z této celkové výroby kol ještě z pohledové strany lakují stříbrnou či jinou 

barvou dle požadavků zákazníka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Umístění jednotlivých budov v areálu Maxion Wheels 

6.3  Popis okolí objektu 

Objekt samotný není umístěn v nijak bezpečné lokalitě města Ostravy, nicméně 

vzhledem k charakteru společnosti není nijak jednoduché z této společnosti něco odcizit. 

Z jižní strany perimetru se nachází železniční koleje a na východ dále potom vlakové 

nádraží Ostrava – Kunčice. Východně se nachází již zmiňované vlakové nádraží, spolu 

s městskou částí Ostrava – Kunčice, kde dále následuje městská část Ostrava – Radvanice 

a Ostrava – Bartovice. Na západní straně hranice pozemku se nachází vjezd/výjezd 

z objektu, kterým se dostaneme k ulici Rudná vedoucí z Ostravy do Havířova. Severním 

směrem jsou umístěny další dva potenciální výjezdy/vjezdy do areálu Maxion Wheels  

a severozápadně se pak rozkládá další městská část Ostravy, kterou je Vratimov.   
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6.4 Popis chráněných aktiv 

Výrobní haly  

Chráněné aktiva podniku jsou velice rozmanitá, poněvadž se v objektu nachází 

těžké průmyslové stroje určené k výrobě jednotlivých částí ocelových a hliníkových kol, 

které je však takřka nemožné odcizit, vzhledem k jejich samotné velikosti a provedení,  

ať už se jedná o stroje učené pro výrobu disků či stroje vyrábějící ráfky. Mezi takové stroje 

patří skupina průmyslových robotů a řídících jednotek, roboshoty, sloužící jako vstřikovací 

stroje, CNC stroje, mezi které patří např. pohony, motory a lasery, dále  stroje na 

elektrojiskrové řezání, tzv. robocuty (Obr.č. 9) nebo vysokorychlostní frézy, nazývané 

robodrilly (Obr.č. 8). Nedílnou součástí těchto strojů jsou počítačové softwarové nástroje, 

které mají rovněž velice vysokou pořizovací cenu. Cena jednoho zařízení se pohybuje 

řádově v několika desítek milionů Kč. Přibližná hodnota těchto strojů spolu  

se softwarovým zařízením činí přibližně 170 milionů Kč. 

 

 

Obr. č. 8 Robodrill [22]                                Obr. č. 9 Robocut [22] 
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Lakovna 

Poslední technologickou úpravou ocelových a hliníkových kol je jejich lakování. 

Zde se nachází také tryskací zařízení, které odmašťuje povrch auto kol, odstraňuje 

jednotlivé škodlivé vrstvy a vytváří tak povrch pro následné lakování. Cena těchto přístrojů 

je vyčíslena na 30 milionů Kč. 

 

 

    

 

 

  

    

 

    Obr. č. 11 Lakovna [22]                     Obr. č. 12 Lakovna [22] 

 

Montážní hala 

Další v pořadí je montážní linka umístěná v druhé hale, která je, rovněž jako 

předchozí těžké stroje, prakticky neodcizitelná. Tato linka se skládá z montážní linky, které 

lze nastavit na ruční obsluhu či plně automatickou činnost, popřípadě spojení automatizace 

a osobní obsluhy. Řídícím článkem montážní linky je montážní stanice, která je vybavena 

rychlou změnou výroby, čtečkami informací a dalším speciálním příslušenstvím. 

Posledním prvkem montážního procesu je tzv. tester, který vyhodnocuje kvalitu 

provedených operací, kontroluje zadané parametry a testuje mechanické vlastnosti 

výrobku. Cena celého montážního zařízení se pohybuje kolem 150 milionů Kč. 
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Obr. č. 10 Montážní hala [22] 

Sklad 

V případě vyhotovení finálního výrobku jsou tyto produkty umístěny do skladu, 

kde čekají na export k zadavateli zakázky. V tomto skladě jsou jednak umístěny již hotová 

ocelová a hliníková kola, ale i náhradní díly pro montážní linky a lakovnu. Lze tedy říci, že 

v tomto skladě jsou umístěny nejzranitelnější aktiva, která by se mohla stát terčem útoku  

a mohly by ze skladu být odcizeny. Průměrně se zde nachází materiál a výrobky v hodnotě 

30 milionů Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Sklad [22] 
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Správní budova 

Kromě softwarových programů jednotlivých zřízení, které zajišťují samotný chod 

výroby, jsou v objektu i další velice cenná aktiva důležitá pro podnikatelskou činnost. 

Hodnotná aktiva jsou umístěny ve správní budově a patří sem důležité informace 

společnosti, spolu s Know-how firmy a dalšími skutečnostmi, jejichž únik či odcizení by 

mohly mít vážný dopad na činnost podniku a celkový negativní dopad na jméno firmy. 

Finanční hodnota těchto informací je odhadována na desítky milionů korun. 

Z těchto údajů vyplývá, že cena veškerých aktiv je odhadována na 0,4 miliardy Kč. 

7. Popis stávajícího zabezpečení 

V této kapitole budou shrnuty jednotlivé prvky zabezpečení areálu, které jsou 

prozatím využívány. Jedná se o objektu v objektu a možná právě proto nebyla fyzická 

ochrana podniku nijak zvláště posuzována a nebyla ji do této doby věnována extrémně 

velká pozornost. 

7.1 Klasická ochrana 

Perimetrická ochrana 

Klasická ochrana perimetru v objektu zatím nebyla vyřešena, ale již v minulosti se 

jednalo o její realizaci, bohužel však bezvýsledně.  

Oplocení pozemku je aktivní pouze z jedné strany a to prostřednictvím starého 

betonového oplocení patřící společnosti AMO, které je technicky v dostačujícím stavu  

a vytváří tak dostačující ochranu jižního perimetru. Toto oplocení je doplněno  

o vrcholovou zábranu, kterou tvoří však velice poškozený ostnatý drát a svou bezpečnostní 

funkci tedy plní pouze minimálně. Zbylá hranice areálu již žádným oplocením chráněná 

není. 
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        Obrázek č. 14 – Stávající oplocení             Obrázek č. 15 – Stávající oplocení  

 

 

 

 

 

         

 

    Obrázek č. 16 – Stávající ostnatý drát          Obrázek č. 17 – Stávající ostnatý drát 

Na vjezdu/výjezdu z areálu je umístěna klasická závora, která je elektronicky 

ovládána členem fyzické ostrahy.(viz. obr. č. 18) Další dva vjezdy, kterými by bylo možno 

se po pozemní komunikaci dostat do/z objektu zatím nejsou využívány ani nedisponují 

žádným bezpečnostním prvkem či jiným opatřením, které by zabránilo vjezdu do nebo 

z tohoto areálu.  
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Obrázek č. 18 – Stávající vjezd  

Plášťová ochrana 

Jednotlivé budovy, ani výrobní haly nejsou kromě samotného konstrukčního řešení 

zabezpečeny žádným dalším prvkem klasické ochrany. Výrobní haly jsou postaveny 

kombinací kvalitních železobetonových konstrukcí a klasických pálených cihel, což tvoří 

z důvodu charakteru těchto hal téměř celý plášť budovy s výjimkou střechy a vstupních 

otvorů. Vstup je zabezpečen plechovými dveřmi a klasickou cylindrickou vložkou, jejichž 

vzhled odpovídá svému stáří. Vjezd do výrobních hal je umožněn přes dvě typická 

plechová průmyslová vrata, která jsou umístěna na dvou protějších stranách a vzhledem 

k nepřetržitému provozu v areálu vytváří dostačující zabezpečení vstupních otvorů.  

Budova určená pro skladování je obvodově podobná výrobním halám až na 

konstrukci střechy, která je z části tvořena skleněnými výplněmi a umístěním vjezdů 

situovaných na protějších stranách skladovací haly. 

Správní budova je přízemní stavba, při jejíž realizaci byl použit stavební materiál 

Porotherm s tloušťkou zdi 36 cm. Vstup je umožněn přes skleněné vstupní dveře vybavené 
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zámkem proti násilnému odvrtání a vylomení. V každé místnosti je uzamykatelné okno bez 

jakéhokoli dalšího mechanického zabezpečení. 

7.2 Elektronická ochrana 

V celém areálu nejsou doposud využívány prvky elektrické zabezpečovací 

signalizace pro střežení objektu. V perimetrické, plášťové ani v předmětové ochraně není 

aplikován žádný systém PZTS, který by doplnil kvalitní zabezpečení objektu a zmírnil tak 

bezpečnostní rizika ve společnosti. Kamerový systém v objektu taktéž není instalován, ale 

oproti tomu je prostor areálu poměrně dostatečně osvětlen veřejným osvětlením a střežen 

fyzickou ostrahou. 

7.3 Fyzická ostraha 

Společnost je prozatím zabezpečena především využitím fyzické ostrahy, která 

zajišťuje celý systém fyzické ochrany objektu. Ostrahu tvoří celkem 5 členů, z nichž každý 

působí na předem určeném místě a střeží svůj stanovený prostor.  Jeden člen ostrahy 

zajišťuje režim vstupu a vjezdu do objektu a kontrolu vyváženého materiálu. Další dva 

strážní mají za úkol kontrolovat pohyb uvnitř objektu v okolí výrobních hal, popřípadě 

sledovat vycházení osob z těchto hal a jejich činnost. Zbylí dva členové fyzické ostrahy 

obchází a provádí ochranu perimetru objektu, při čemž jeden pracovník vykonává funkci 

psovoda. 

Majitel si zakládá na důležité funkci fyzické ostrahy a vyžaduje její další působení 

v počtu minimálně pěti členů na jedné směně. 

7.4 Režimová ochrana 

Režimová opatření společnosti spočívají především v rozdělení činností 

jednotlivých členů fyzické ostrahy. Každý zaměstnanec, který vchází do areálu, musí projít 

přes turniket, který mu umožní vstup pouze s platnou RFID kartou. Kontrola vnášených  

a vynášených předmětů zaměstnanci je prováděna u zavazadlového prostoru. Parkování 

v objektu je zaměstnancům povoleno pouze na stanovených místech a to jedině s platným 

potvrzením, které musí být viditelně umístěno za čelním sklem. Další pohyb osobních 

automobilů je v objektu omezen na minimum. 
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            Obrázek č. 19 – Stávající vstup  

Při vjezdu nákladních automobilů je prováděna kontrola nákladního prostoru a to 

jak při vjíždění do areálu, tak při jeho opuštění. V tomto případě musí pracovník ostrahy 

zkontrolovat potřebnou dokumentaci umožňující vývoz materiálu a produktů výroby. 

Množství vyváženého zboží musí zkontrolovat a podepsat vedoucí skladu, který taky 

zodpovídá za skladový režim. 

Celý areál zajišťuje nepřetržitý provoz a 5 členů fyzické ostrahy vykonává svou 

činnost ve dvanácti hodinových směnách. 

Do správní budovy mají přístup pouze oprávněné osoby, které také vlastní klíč 

k této budově, spolu s klíčem své kanceláře a další pověřené, předem ohlášené osoby. 

Náhradní klíče jsou umístěny na strážnici a vydány pouze osobám s platným osvědčením. 
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8. Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Abychom zjistili reálný stav a úroveň celkového bezpečnostního systému 

posuzovaného objektu, je třeba označit ohrožení a rizika, která vyplývají ze současného 

zabezpečení, jejich následné zhodnocení a na základě zjištěných poznatků provést taková 

opatření, která poslouží k minimalizaci těchto rizik. Právě pro identifikaci možných rizik, 

určení míry těchto rizik a jejich pravděpodobnosti vzniku nám poslouží několik analýz. 

Analýz pro identifikaci možných zdrojů rizik máme k dispozici širokou škálu. Tato rizika 

nemůžeme zcela eliminovat, ale můžeme je minimalizovat na přijatelnou úroveň. Pro tuto 

práci budou využity 3 analýzy, které mi pomůžou odhalit slabá místa v objektu a posoudit 

jeho současný stav zabezpečení. [32] 

8.1 Ischikawův diagram 

Tento diagram je jedním ze sedmi nástrojů zlepšování kvality. Jedná se tedy  

o jednu z kvalitativních metod zjišťování příčin a jejich následků, která mi pomůže 

analyzovat možné příčiny jednotlivých rizikových verzí. Tento diagram je často nazýván 

diagramem rybí kosti, díky grafickému znázornění připomínající rybí kost.(viz obr.č. 20) 

Touto prvotní analýzou získám přehled o základních nedostatcích v bezpečnostním 

systému daného objektu, které následně využiji jako podklady k dalším analýzám. [32] 
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Obr. č. 20 – Ishikawův diagram 
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8.2 Analýza příčin a následků FMEA 

Jedná se o analýzu určující příčiny problému a jejich možné nežádoucí následky. 

Tento analytický nástroj byl např. využíván již ve válce americkou armádou nebo při 

vesmírném výzkumu institucí NASA. Jedná se tedy o velice efektivní strukturovanou  

a často využívanou metodu v praxi. [32] 

Analýza příčin a následků, (dále jen FMEA), z anglického výrazu Failure Mode and 

Effects Analysis, slouží při navrhování inovativního bezpečnostního systému či zcela nové 

fyzické ochrany podniku, především jako nástroj pro odhalení jednotlivých potenciálních 

rizik a poruch, určení závažnosti následků těchto rizik, pravděpodobnosti vzniku rizika  

a jeho nežádoucího účinku. Jakmile se docílí k identifikaci rizik, určí se pomocí této 

metodiky velikost jejich míry. Při vytváření této analýzy se použijí jako vstupní informace 

rizika, která byla identifikována pomocí Ishikawova diagramu. K těmto rizikům budou 

přiřazeny jednotlivé indexy z tabulky č. 2 a následně bude vypočítána finální míra rizika. 

Čím je tato míra rizika větší, tím je riziko závažnější a vyžaduje tak větší pozornost. [32] 

Míra rizika (R) se spočítá prostřednictvím součinu daných indexů P, N,H. (vzorec č.2)  

 

R = P * N * H                                                              (2) 

 

 

 R – MÍRA RIZIKA  

 P – PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA  

 N – ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ RIZIKA  

 H – ODHALITELNOST RIZIKA  
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Tabulka č. 2 – Indexy analýzy FMEA pro výpočet míry rizika 

          

 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

 

 
1 nahodilá, velmi nepravděpodobná 1 malý delikt, malá škoda 

 

  

 
2 spíše nepravděpodobná 2 větší delikt, větší škoda 

 

  

 
3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 střední delikt, střední škoda 

 

  
 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 těžký delikt, vysoká škoda 
 

  
 5 trvalá hrozba 5 velmi vysoký delikt a škoda 

 

  

 H Odhalitelnost následků R Výsledná míra rizika  

  

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

 

  
 

2 
mírná, snadno odhalitelné během 

několika minut 
4-10 akceptovatelné riziko 

 
  
 

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

  
 

4 
velmi malá, nesnadno odhalitelné (den a 

více) 
51-100 nežádoucí riziko 

 
  
 5 nepravděpodobná, neodhalitelné 101-125 nepřijatelné riziko 

 

  

          

8.2.1 Procesní rizika analýzy FMEA 

Procesní rizika jsou rizika, která vznikají v oblasti procesní struktury organizace, 

jejichž nejslabší článek bývá často lidský faktor. Tato procesní rizika jsou poněkud 

závažnější a to především z toho důvodu, že je mnohem složitější je minimalizovat.  

Vstupní rizika byla použita z Ishikawova diagramu a poté byla rozdělena  

z procesního a strukturálního hlediska.  
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Tabulka č. 3 – Procesní rizika analýzy FMEA 

        
Procesní hledisko 

číslo událost N P H R 
kumulativní 

četnost 

relativní 

kumulativní 

četnost 

1 
nedovolený vjezd dopravních 

prostředků 
4 4 4 64 64 14% 

2 
porušení pracovních předpisů 

ostrahy 
4 3 4 48 112 25% 

3 únik informací 3 4 4 48 160 35% 

4 porušení klíčového režimu 3 4 4 48 208 46% 

5 
nedodržení povinností skladového 

režimu 
3 4 4 48 256 56% 

6 
porušení pracovních předpisů 

zaměstnanců 
3 3 4 36 292 64% 

7 
chybná kontrola zaměstnanců 

externích firem 
3 3 3 27 319 70% 

8 spolupráce s pachatelem 3 3 3 27 346 76% 

9 
nedostatečná zdatnost fyzické 

ostrahy 
3 2 3 18 364 80% 

10 nedovolený vstup osob 3 3 2 18 382 84% 

11 zneužití vstupních dokladů 3 3 2 18 400 88% 

12 
nedostatečná kvalifikace fyzické 

ostrahy 
2 2 3 12 412 90% 

13 neuzamčení výrobních hal 3 2 2 12 424 93% 

14 nezamknutí vstupní brány 2 2 2 8 432 95% 

15 
chybná kontrola vynášených 

předmětů 
2 2 2 8 440 96% 

16 
porušení režimu pohybu osob v 

areálu 
3 1 2 6 446 98% 

17 
poškození výrobního zařízení 

zaměstnancem 
2 3 1 6 452 99% 

18 krádež materiálu zaměstnancem 1 2 2 4 456 100% 

 

Zpracovaná analýza FMEA pro procesní rizika je znázorněna v tabulce č. 3, kde 

jsou červeně vyznačena právě ta rizika, která by bylo vhodné minimalizovat. Zhodnocení 

míry rizik bylo vypočítáno pomocí součinu indexů uvedených v tabulce č. 2 a následně 

graficky znázorněno Lorenzovou křivkou a Paretovým diagramem. ( Graf  č. 2 )  
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Graf č. 2 – Paretův diagram procesních rizik FMEA 

 

 

8.2.2 Strukturální rizika analýzy FMEA 

Za strukturální rizika jsou považována rizika, která vznikají v důsledku 

nefunkčnosti či absence bezpečnostních prvků ve společnosti. Vyhodnocení těchto rizik je 

provedeno stejně jako v předešlém případě prostřednictvím analýzy FMEA ( tabulka č. 4 ) 

a následně graficky zobrazeno  Paretovým diagramem. ( Graf č. 3 ) 
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Tabulka č. 4 – Strukturální rizika analýzy FMEA 

Strukturální hledisko 

číslo událost/hrozba N P H R 
kumulativní 

četnost 

relativní 

kumulativní 

četnost 

1 nedostatečné oplocení  5 5 4 100 100 15% 

2 krádež v důsledku absence PZTS 5 5 3 75 175 26% 

3 technický stav MZS  5 3 4 60 235 35% 

4 absence CCTV 3 5 4 60 295 44% 

5 absence oplocení 3 5 4 60 355 53% 

6 absence mříží 3 4 4 48 403 61% 

7 překonání zámku 3 4 4 48 451 68% 

8 rozbití skleněné výplně 3 5 3 45 496 74% 

9 
absence komunikačního zařízení 

fyzické ostrahy 
4 5 2 40 536 80% 

10 invaze přes střechu 5 2 3 30 566 85% 

11 přelezení vstupní brány 4 3 2 24 590 89% 

12 vysazení dveří 3 4 2 24 614 92% 

13 překonání vstupních prvků 2 3 4 24 638 96% 

14 překonání zdiva automobilem 4 4 1 16 654 98% 

15 podhrabání MZS 2 3 2 12 666 100% 

  
   

   

Po zjištění finální míry rizika jsou tyto hrozby opět barevně vyznačeny  

a znázorněny grafickou formou prostřednictvím Paretova diagramu a Lorentzovy křivky. 

Paretův diagram oddělí podstatná rizika zabezpečení ochrany daného objektu od méně 

podstatných a to za předpokladu, že 80 procent řešených problémů, je zapříčiněno pouze 

20 procenty jednotlivých příčin. [32] 
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Graf č. 3 – Paretův diagram strukturálních rizik FMEA 

 

8.2.3 Závěr analýzy FMEA 

Po zhodnocení jednotlivých rizik zjištěných Ishikawovým digramem 

prostřednictvím analýzy FMEA a následném určení jejich míry pomocí Lorenzovy křivky 

a Paretova principu jsem dospěl k závěru, že nejpodstatnější rizika v areálu, která je 

zapotřebí snížit, činí právě rizika spojená s napadením perimetru a prostoru společnosti. 

K největšímu pochybení ze strukturálního hlediska může v tomto případě dojít právě 

v důsledku špatného a chybějícího zabezpečení hranice pozemku, při čemž z procesního 

pohledu je pak největší hrozba nedůsledná kontrola výjezdu/vjezdu do areálu, zapříčiněná 

četným pohybem nákladní dopravy externích firem a zaměstnanců, na což dohlíží pouze 

jedna zodpovědná osoba prostřednictvím jednoho zrealizovaného vstupu do areálu.  

Hlavní rizika, kterým by měla být věnována největší pozornost, jsou znázorněná 

v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 – Hlavní rizika analýzy FMEA 

Hlavní procesní rizika FMEA Hlavní strukturální rizika FMEA 

 1)  nedovolený vjezd dopravních prostředků  1)  nedostatečné oplocení 

 2)  porušení pracovních předpisů ostrahy  2)  krádež v důsledku absence PZTS 

 3)  únik informací  3)  technický stav MZS 

 4)  porušení klíčového režimu   4)  absence CCTV 

 5)  nedodržení povinností skladového režimu  5)  absence oplocení 

 6)  porušení pracovních předpisů zaměstnanců  6)  absence mříží 

 7)  chybná kontrola zaměstnanců externích 

firem 
 7)  překonání zámku 

 8)  spolupráce s pachatelem  8)  rozbití skleněné výplně 

 9)  nedostatečná zdatnost fyzické ostrahy 
 9)  absence komunikačního zařízení fyzické 

ostrahy 

 

8.3 Analýza CARVER 

Jedná se o velice známou metodu používanou již ve válce ve Vietnamu, kde byla 

využívána jednotkami SEALS za účelem identifikace toho, co je v dané misi prvotní  

a nejdůležitější. V této práci metoda CARVER poslouží pro porovnání míry rizika 

jednotlivých hrozeb a tím přispěje ke kvalitativnímu posouzení a vyhodnocení důležitosti 

minimalizace jednotlivých rizik. [4] 

Zpracování metody CARVER je podobné, jako zpracování analýzy FMEA. 

Potenciální rizika jsou použita na základě jejich identifikace prostřednictvím Ishikawova 

diagramu a následně bodově ohodnocena prostřednictvím využitého bodového systému  

1 – 5, kde 1 znamená nejmenší úroveň a 5 velmi vysokou úroveň. Bodové ohodnocení 

probíhá na základě stanovených indexů, které jsou následně sečteny a za použití Paretova 

principu a Lorentzovy křivky je určená míra rizik, která označuje závažnost těchto rizik. 

Specifikace jednotlivých indexů označujících míru rizik metody CARVER. [4] 

Criticality (důležitost) – Zde hraje největší roli, jak moc se stanovený cíl jeví důležitý pro 

náš projekt a jestliže ho dosáhneme, tak v jaké míře nám pomůže. 
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Accessibility (přístupnost) – Přístupnost znamená v jaké míře je pro náš účel tento cíl 

dosažitelný. 

Recupelability (obnovitelnost) – Spočívá v obnovitelnosti bezpečnostní struktury  

a návratnosti vynaloženého úsilí.  

Vulnerability (zranitelnost) – Určuje náročnost a úsilí vynaložené k dosáhnutí námi 

sledovaného cíle.  

Effect  (efekt, dopad) – Znamená efektivitu dosaženého cíle, celkový dopad návrhu  

a naplnění námi sledovaných vizí.  

Recognizability (rozpoznatelnost) – Specifikuje obtížnost rozpoznat jednotlivé faktory, na 

které musíme brát zřetel, aby se nám podařilo tohoto cíle dosáhnout. [4] 

Jednotlivé hrozby jsou ohodnoceny na základě bodového systému (viz. tabulka č. 5)  

a následně graficky znázorněny.  

          Tabulka č. 5 – Indexy metody Carver pro určení míry rizik 

Kritičnost (Criticality) 
 

Zranitelnost (Vulnerability) 
 Úroveň Hodnocení 

 
Úroveň Hodnocení 

 velmi vysoká 5 
 

velmi vysoká 5 
 vysoká 4 

 
vysoká 4 

 střední 3 
 

střední 3 
 nízká 2 

 
nízká 2 

 velmi nízká 1 
 

velmi nízká 1 
 

     
 Přístupnost (Accessibility) 

 
Dopad (Effect) 

 Úroveň Hodnocení 
 

Úroveň Hodnocení 
 velmi vysoká 5 

 
velmi vysoká 5 

 vysoká 4 
 

vysoká 4 
 střední 3 

 
střední 3 

 nízká 2 
 

nízká 2 
 velmi nízká 1 

 
velmi nízká 1 

 
     

 Obnovitelnost (Recuperability) 
 

Rozpoznatelnost (Recognizability) 
 Úroveň Hodnocení 

 
Úroveň Hodnocení 

 velmi vysoká 5 
 

velmi vysoká 5 
 vysoká 4 

 
vysoká 4 

 střední 3 
 

střední 3 
 nízká 2 

 
nízká 2 

 velmi nízká 1 
 

velmi nízká 1 
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8.3.1 Procesní rizika metody CARVER 

Tabulka č. 6 – Procesní rizika metody CARVER 

Procesní rizika 

číslo událost C A R V E R SUMA 
kumulativní 

četnost 

relativní 

kumulativní 

četnost 

1 
nedovolený vjezd dopravních 

prostředků 
5 4 4 5 5 4 27 27 7% 

2 únik informací 5 5 4 4 4 5 27 54 15% 

3 
porušení pracovních předpisů 

ostrahy 
5 4 4 4 4 5 26 80 22% 

4 porušení klíčového režimu 4 5 4 4 5 4 26 106 29% 

5 
nedodržení povinností skladového 

režimu 
4 4 3 4 4 4 23 129 36% 

6 
porušení pracovních předpisů 

zaměstnanců 
4 3 3 4 4 4 22 151 42% 

7 spolupráce s pachatelem 4 3 4 3 4 4 22 173 48% 

8 
chybná kontrola zaměstnanců 

externích firem 
3 3 4 4 4 3 21 194 53% 

9 
chybná kontrola vynášených 

předmětů 
4 3 3 3 4 3 20 214 59% 

10 zneužití vstupních dokladů 4 3 4 3 5 1 20 234 64% 

11 
nedostatečná kvalifikace fyzické 

ostrahy 
4 3 2 3 3 3 18 252 69% 

12 nedovolený vstup osob 4 3 2 3 4 2 18 270 74% 

13 
porušení režimu pohybu osob v 

areálu 
2 3 2 3 4 3 17 287 79% 

14 neuzamčení výrobních hal 3 3 1 4 3 3 17 304 84% 

15 nezamknutí vstupní brány 4 3 1 3 2 3 16 320 88% 

16 
poškození výrobního zřízení 

zaměstnancem 
3 3 1 3 2 3 15 335 92% 

17 
nedostatečná zdatnost ostrahy 

areálu 
2 3 3 2 3 1 14 349 96% 

18 krádež materiálu zaměstnancem 1 4 4 3 1 1 14 363 100% 

 

 



46 
 

8.3.2 Strukturální rizika metody CARVER 

Tabulka č. 7 – Strukturální rizika metody CARVER 

Strukturální hledisko 

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

četnost 

relativní 

kumulativní 

četnost 

1 
nedostatečné 

oplocení  
5 3 4 4 4 5 25 25 8% 

2 
krádež v důsledku 

absence PZTS 
4 4 5 2 5 3 23 48 16% 

3 absence CCTV 5 3 4 4 4 3 23 71 24% 

4 
absence kom. 

prvků fyz. ostrahy 
4 3 4 4 3 5 23 94 32% 

5 absence mříží 5 2 5 1 5 5 23 117 39% 

6 
technický stav 

MZS  
4 3 3 5 2 5 22 139 47% 

7 absence oplocení 4 3 3 5 2 5 22 161 54% 

8 překonání zámku 5 2 5 3 5 2 22 183 62% 

9 
rozbití skleněné 

výplně 
5 1 5 2 5 3 21 204 69% 

10 
překonání 

vstupních prvků 
5 1 5 1 5 1 18 222 75% 

11 
přelezení vstupní 

brány 
2 3 3 3 2 4 17 239 80% 

12 
invaze přes 

střechu 
4 1 5 1 4 1 16 255 86% 

13 vysazení dveří  3 2 4 1 3 2 15 270 91% 

14 

poškození 

majetku nákladní 

dopravou 

1 4 1 5 1 3 15 285 96% 

15 podhrabání MZS 2 3 2 2 1 2 12 297 100% 
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8.3.3 Paretův diagram rizik metody CARVER 

Graf č. 4 – Paretův diagram procesní rizika CARVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 – Paretův diagram strukturální rizika CARVER 
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8.3.4 Zhodnocení metody CARVER 

Na základě provedené metody CARVER je zřejmé, že rizika vyhodnocená touto 

metodou se nijak zásadně neliší od míry rizik stanovené analýzou FMEA, což je důležité 

pro samotné návrhy inovativního zabezpečení.  

Nejzávažnější procesní rizika byla označena opět rizika spojená s činností strážní 

služby a pohybem automobilů a osob uvnitř areálu. Jedná se především o nedovolený 

vjezd, nedovolený vstup, únik informací, porušení pracovních předpisů, chyba skladového 

režimu, spolupráce s pachatelem či nedostatečná kvalifikace fyzické ostrahy a další. 

Ze strukturálního hlediska je pak největším problémem samotné ohraničení areálu 

v důsledku částečné absence oplocení, nedostatečného stávajícího oplocení a v dalších 

případech pak chybějící kamerový systém, vybavení fyzické ostrahy a další. 

8.4 Závěrečné zhodnocení výsledků analýz 

Na počátku analytického zhodnocování stávajícího zabezpečení a z toho 

vyplývajícího množství rizik bylo zjištěno velké množství potencionálních hrozeb  

a nedostatků v zabezpečení objektu. Tyto rizika byl následně využita pro další analýzu, 

která vyhodnotila závažnost těchto rizik a označila ty nejrizikovější. Rizika byla dále 

z kvalitativního důvodu postoupena k další analýze, která potvrdila výsledky analýzy 

předešlé. Díky kongruenci závažnosti jednotlivých rizik je zřejmé, že tyto hrozby jsou 

reálné a činí pro posuzovaný areál největší ohrožení.  

9. Návrh inovativního zabezpečení 

Cílem této kapitoly je navrhnout dostatečná bezpečnostní opatření, která by 

minimalizovala zjištěná rizika na co nejpřijatelnější úroveň. K identifikaci jednotlivých 

rizik jsem využil Ishikawův diagram, na základě kterého jsem označil co nejvíce možných 

rizik plynoucích ze stávajícího zabezpečení posuzovaného objektu. Jednotlivá rizika byly 

následně postoupeny dalším dvěma metodám, zaměřujícím se na označení těch 

nejdůležitějších rizik s největší potenciální mírou rizikovosti. Právě tyto hrozby by bylo 

nejvhodnější eliminovat, což však není možné z důvodu konstantního zbytkového rizika. 
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Cílem je tedy tyto hrozby snížit na co nejmenší úroveň, tak aby k nim nejlépe nedošlo  

a pokud k nim dojde, tak aby byly včas a důsledně detekovány a podstoupeny k dalšímu 

řešení. 

Na základě zjištěných nedostatků v bezpečnostním systému organizace jsou 

navrženy 3 varianty inovativního zabezpečení, které přispějí ke zvýšení bezpečnostní 

úrovně objektu a celkovému zlepšení fyzické ochrany osob a majetku v areálu.  

Majitel společnosti má pouze jednu podmínku a to ponechání stávající fyzické 

ostrahy v počtu pěti členů na jedné směně především z důvodu jejich dobré znalosti  

a orientace v objektu a doposud bezproblémového plnění svých pracovních povinností. 

Maximální cena jednotlivých návrhů inovativního zabezpečení není nijak ohraničena 

z důvodu vysoké ceny aktiv společnosti odhadujících se na 400 milionů Kč.  

I přesto je však důležité splnění podmínky principu ALARA, který spočívá 

v dodržení finanční nákladovosti v maximální míře 10 % z celkové hodnoty aktiv 

společnosti.  

9.1 Varianta A 

Inovace zabezpečení v prvním návrhu vyplňuje základní nedostatky a mezery 

stávajícího zabezpečení objektu. Jedná se především o uzavření perimetru, čímž dojde 

k vytvoření základní ochrany hranice pozemku a doplnění dalších prvků MZS pro zvýšení 

zabezpečení plášťové ochrany. Jedná se o cenově nejméně nákladnou variantu 

s minimálním dopadem na celkový chod společnosti.  

9.1.1 Perimetrická ochrana 

Obvod celého areálu je 1600 m, z toho 700 m tvoří jižní hranice, kde se nachází 

stávající oplocení patřící areálu AMO. Toto oplocení je technicky poněkud v horším stavu, 

proto bude opatřeno kvalitnějšími bezpečnostními prvky. Samotný plot nejeví známky 

poškození, avšak vrcholová zábrana v podobě ostnatého drátu je již na první pohled 

poškozená. Z tohoto důvodu bude použita nová vrcholová zábrana a tedy ostnatý drát  

ve třech řadách umístěných na stávajících bavoletech, který doplní ochranu jižního 

perimetru.  
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Ochrana zbývající části perimetru bude zajištěna novým pletivovým oplocením 

Fluidex (Obr. č. 22), což je klasické pletené čtyřhranné pletivo opatřené vrchními 

ochrannými trny, které je vyrobeno z pozinkované oceli s průměrem 3,7 mm chráněné 

vysoce přilnavým typem PVC.  Pletivo bude instalováno na plotové sloupky o průměru  

60 mm odolné proti poškození díky kvalitní povrchové úpravě pozinkované oceli  

a poplastování. Na těchto sloupcích jsou navrženy jednoramenné bavolety s montáží tří řad 

ostnatého drátu. (Obr. č. 21) Tímto způsobem bude zajištěna ekonomická, efektivní  

a odolná ochrana stávajícího perimetru. 

 

Obr. 21 – Bavolet s ostnatým drátem [23]          Obr. č. 22 – Pletivo Fluidex   [23] 

Na severní straně hranice objektu se nacházejí dvě pozemní komunikace, které 

umožňují vjezd do objektu a nejen z tohoto důvodu budou k tomuto účelu také sloužit. 

V místě každého vjezdu bude postavena recepční místnost strážní služby, která bude 

konstruována na betonových patkách, aby nedošlo ke zdržení realizace zabezpečení 

z důvodu potřeby stavebního povolení. Samotné zrealizování těchto recepcí je v režii 

majitele objektu. 

Obě recepce budou doplněny turniketem a závorou ovládanou pracovníkem fyzické 

ostrahy. Prostor areálu je již osvětlen, nicméně v místě nově umístěných recepcí strážní 

služby budou pro lepší viditelnost nainstalovány doplňující LED venkovní reflektory 

IDEALED NG-INT COB.(Obr.č. 24) Toto úsporné venkovní LED osvětlení je osazené 
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čipy Bridgelux a napájecím zdrojem Meanwell IP67.  Masivní chladič tohoto reflektoru 

zajistí delší životnost a úsporu energie až 80% oproti halogenovým reflektorům.   

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Obr. č. 23 - Turniket [33]              Obr. č. 24 - Reflektor [38] 

 

Tabulka č. 8 – Cena perimetrické ochrany návrhu A 

Perimetrická ochrana 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Oplocení AXIAL horizont ZN + PVC (25m) 2 120 Kč   36 Ks  76 320 Kč 

Bavolet Jednoramenný ZN + PVC     182 Kč 300 Ks  54 600 Kč 

Vrcholová 

zábrana 
Ostnatý drát ZN + PVC (100m)    398 Kč   48 Ks   19 104 Kč 

Brána Jednokřídlá, samonosná s el. pohonem   24 700 Kč 2 Ks  49 400 Kč 

Turniket ATR 800   49 900 Kč 2 Ks  99 800 Kč 

Závora AG 900 s elektromechanickým pohonem   28 096 Kč 2 ks  56 192 Kč 

Sloupek Standart plus Zn +PVC    189 Kč 300 Ks  56 700 Kč 

Vzpěry Axial standart ZN+PVC     200 Kč   50 Ks  10 000 Kč 

Osvětlení Led reflektor 2 226 Kč 2 Ks    4 452 Kč 

Doplňkový 

materiál 
Montáž a potřebný materiál *50 000 Kč 

Celková 

cena 
  421 968 Kč 

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                            * Odhadovaná cena 
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9.1.2 Plášťová ochrana  

Co se týče rizikových oblastí pláště jednotlivých staveb, tak dle zpracovaných 

analýz jsou za slabá místa plášťové ochrany označeny vstupy do správních budov, jakožto 

nejzranitelnějších staveb nacházejících se v objektu a dále sklad, kde je uchováno zboží  

a materiál důležitý pro činnost společnosti. 

Správní budova budou v přízemí opatřeny v první řadě prvky MZS a to v podobě 

okenních bezpečnostních kovaných mříží vyráběných ze čtvercové oceli 12 mm, které 

budou stavebně zakotveny do zdiva proti násilnému vniknutí do budovy přes okenní 

otvory. Tyto mříže jsou certifikované ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a při dodržení podmínek 

zakotvení je stupeň utajení podle NBÚ v kategorii důvěrné a tajné. 

Správní budova bude z důvodu vyššího zabezpečení proti násilnému vniknutí 

opatřena novými bezpečnostními dveřmi s celokovovou vyztuženou konstrukcí doplněna  

7 aktivními čepy proti násilnému vysazení a vyražení. Tyto bezpečnostní dveře o velikosti 

900x 1970 od výrobce značky Napako spadají dle ENV 1627 do bezpečnostní třídy  

3 a budou doplněny o bezpečnostní kování Rostex R1 astra (viz obr. č. 25), spadající do 

téže bezpečnostní třídy a bezpečnostní vložku EVVA(viz obr. č. 26) zajišťující ochranu 

před odvrtáním, vytažením jádra, vyháčkováním a vyhmatáním.  

 

 

           

 

 

 

 

          

Obr. č. 25 – Bezpečnostní kování [1]             Obr. č. 26 – Cylindrická vložka [1] 
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Tabulka č. 9 – Cena plášťové ochrany návrhu A 

Plášťová ochrana 

Název Typ 
Jednotková cena 

(ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Bezpečnostní mříže 
ATLAS BM3 

  2 230 Kč 29 Ks 64 670 Kč 

Bezpečnostní vložka 
EVVA EPS 

  2 830 Kč 1Ks 2 830 Kč 

Bezpečnostní dveře 
NEXT SD 111 

26 999 Kč 1Ks 26 999 Kč 

Bezpečnostní 

kování ROSTEX R1 
     890 Kč 1Ks 890 Kč 

Doplňkový materiál Montáž a potřebný materiál *10 000 Kč 

Celková cena 

 

105 389 Kč 

   *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                       * Odhadovaná cena 

 

9.1.3 Fyzická ostraha   

Počet členů fyzické ostrahy zůstane dle požadavků zadavatele stejný v kapacitě pěti 

osob zajišťujících ostrahu objektu. Rozdíl bude v rozdělení jednotlivých úkolů a pracovní 

náplně členů ostrahy, což je předmětem režimové ochrany.  

Vybavení fyzické ostrahy bude doplněno o bezlicenční ruční UHF radiostanice 

ProTalk TK3401D (Obr. č. 27), což jsou výkonné vysílačky s prvotřídní zvukovou 

kvalitou, umožňující rychlé předání informací o bezpečnostním stavu objektu. Tyto 

radiostanice jsou dodávány s veškerým potřebným příslušenstvím, jako je akumulátor, 

nabíječka, spona na opasek a návod k obsluze. ( Obr. č. 28) 

Stávající obušky, sloužící jako aktivní prvky sebeobrany a profesionální svítilny, 

kterými jsou členové fyzické ostrahy doposud vybaveny, jsou v tomto případě dostačující  

a tudíž nevyžadují žádnou inovaci. 
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Jedná se o radiostanici umožňující digitální a analogovou komunikaci určenou 

především pro profesionální využití. Digitální a analogový režim je možno jednoduše 

přepnout a k dispozici je dohromady 32 kanálů na dvou zónách, z čehož 16 je digitálních  

a 16 analogových. Tento systém je optimální pro vyšší bezpečnost komunikace mezi členy 

fyzické ostrahy. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. č. 27 - Radiostanice  [28]               Obr. č. 28 – Příslušenství radiostanice [28] 

 

Tabulka č. 10 – Kalkulace fyzické ostrahy návrhu A 

Fyzická ostraha 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet Celková cena 

Radiostanice KENWOOD TK-3302 5 990 Kč 5 Ks 29 950 Kč 

Celková cena   29 950 Kč 

  *Cena je uvedena vč. DPH 
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9.1.4 Režimová ochrana 

Režimová opatření této varianty budou zaměřena především na rozdělení dílčích 

úkolů jednotlivých členů fyzické ostrahy a inovace řízení vjezdů a výjezdů dopravních 

prostředků. Doposud byl vjezd a následné opuštění objektu realizováno pouze 

prostřednictvím jednoho možného vstupního sektoru ze západní strany hranice pozemku. 

Nyní bude tento vjezd a výjezd sloužit pouze pro zaměstnance a osobní automobily.  

Nákladní doprava externích firem bude mít umožněno vjet do areálu pouze přes dva 

nově zrealizované vjezdy, určené pro kamionovou dopravu. Tyto vjezdy jsou viditelné na 

obrázku č. 29  v místě umístění dvou nově vzniklých vrátnic.  

Fyzická ostraha bude proškolena jednak v oblasti nových režimových opatření,  

ale také projde školením používání a manipulaci s novými radiostanicemi. 

Obr. č. 29 – Ukázka navržených vjezdů  
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V důsledku otevření dvou nových vjezdových a výjezdových prostor je takto 

nastavený režim vjezdu a výjezdu potřebný pro zajištění efektivní kontroly externích firem 

pohybujících se v objektu společnosti.  

Tři členové ostrahy budou tedy na svých oddělených pracovištích zajišťovat režim 

vpuštění a opuštění osob a dopravních prostředků dovnitř a ven z objektu, přičemž zbylí 

dva členové budou zajišťovat prostorovou ochranu. Jeden člen ostrahy má v povaze své 

práce zabezpečit prostor jednotlivých výrobních hal a jejich blízkého okolí, zatím co druhý 

člen ostrahy, tzv. psovod, bude zajišťovat kontrolu zbylého prostoru v objektu dle 

stávajících interních předpisů. 

 

Tabulka č. 11 – Celková kalkulace návrhu A 

Zabezpečení varianta A. 

Druh ochrany Celkové náklady 

Perimetrická ochrana 421 968 Kč 

Plášťová ochrana 105 389 Kč 

Fyzická ostraha 29 950 Kč 

Celková cena zabezpečení  557 307 Kč 

         *Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 

9.2 Varianta B 

Tento návrh zabezpečení bude vycházet především z navržených bezpečnostních 

prvků prvního inovativního zabezpečení objektu, které budou doplněny o další 

bezpečnostní systémy zkvalitňující efektivitu první navrhované inovace. Z předešlého 

prvního návrhu zabezpečení zůstane rozmístění jednotlivých prvků stejné, avšak jejich 

samotné provedení bude v mnoha směrech kvalitnější a především bude doplněno prvky 

PZTS a kamerový systém, což je hlavní inovací tohoto navrhovaného zabezpečení. 
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9.2.1 Perimetrická ochrana 

Hranice objektu bude v tomto případě zabezpečena kvalitnějším oplocením typu 

EPLAST (Obr.č. 30), konstruovaným ze svařovaných panelů s výškou 2 metry a ocelových 

sloupků s osovou roztečí 2.536 metru. Vrcholovou zábranou budou v tomto případě tvořit 

3 řady ostnatého drátu upevněného na jednoramenných bavoletech (Obr.č. 31) stejně, jako 

tomu bylo v předešlém návrhu zajištění ochrany hranice firemního pozemku. Takto 

konstruované oplocení vytváří velice odolný systém perimetrické ochrany, který je ideální 

pro použití zejména v průmyslových závodech.  

     

  Obr. č. 30 – Svařované pletivo [23] Obr. č. 31 – Vrcholová zábrana var. B[23] 

Osvětlení bude v případě dvou nových vjezdů určeného pro nákladní dopravu v této 

variantě zvoleno ve formě veřejného osvětlení GE M2A, což je úsporné indukční svítidlo 

ideální pro osvětlení firemních areálů, parků, ulic apod. Záruka na tento osvětlovací prvek 

je 3 roky a životnost 100 000 hodin.  

Jedná se o kvalitní optický systém reflektoru a refraktoru, vyrobený 

z ,,antivandal“ materiálu, doplněný o hliníkový antikorózní odlitek s krytím optiky  

IP 65 elektronické části IP 23.  Rozměry svítidla jsou 699 mm x 300 mm x 292 mm a 

instalují se na výložník o průměru 60 mm.  
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Obr. č. 32 – Veřejné osvětlení GE M2A[38] 

 

Tabulka č. 12 – Kalkulace perimetrické ochrany návrhu B 

Perimetrická ochrana 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Oplocení Svařované - EPLAST výška 2m (25 m) 2 816 Kč   36 Ks 101 376 Kč 

Bavolet Jednoramenný ZN + PVC, 3 úchyty    192 Kč 300 Ks 57 600 Kč 

Vrcholová 

zábrana 
Ostnatý drát ZN + PVC (100m)     398 Kč   48 Ks 19 104 Kč 

Brána Jednokřídlá, samonosná s el. pohonem     24 700 Kč     2 Ks 49 400 Kč 

Závora AG 900 s elektromechanickým pohonem     28 096 Kč     2 Ks 56 192 Kč 

Sloupek BPL 2m     214 Kč 300 Ks 64 200 Kč 

Osvětlení + 

stojan 
Veřejné - GE M2A        8 324 Kč     2 Ks 16 648 Kč 

Turniket ATR 800      49 900 Kč     2 Ks 99 800 Kč 

Doplňující 

materiál 
Montáž a potřebný materiál *50 000 Kč 

Celková 

cena 

 

514 320 Kč 

  *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                              * Odhadovaná cena                                                                                                                                                                
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9.2.2 Plášťová ochrana 

Zajištění plášťové ochrany správní budovy prostředky MZS zůstane ve stejném 

provedení, jenž bylo specifikováno v prvním návrhu zabezpečení. Doplněno bude 

prostředky PZTS, které zajistí i prostorovou ochranu této budovy, což je podrobněji 

znázorněno níže, v sekci elektronické ochrany. 

Jednotlivé haly a skladový prostor prostředky PZTS zajištěny nebudou a to 

z důvodu minimálního rizika zranitelnosti těchto objektů vzhledem k jejich charakteru. 

Navíc je v těchto místech neustálý pohyb zaměstnanců a nákladní dopravy, což by 

způsobilo komplikace v pravidelného provozu a omezilo samotnou plynulost celého 

výrobního systému. Použití doplňujících MZS pro tyto objekty by bylo bezpředmětné, 

protože dosavadní zajištění vstupních dveří a vrat je plně dostačující. 

 

Tabulka č. 13 – Kalkulace plášťové ochrany návrhu B 

Plášťová ochrana 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet Celková cena 

Bezpečnostní mříže ATLAS BM3   2 230 Kč 29 Ks      64 670 Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA EPS   2 830 Kč 1 Ks   2 830 Kč 

Bezpečnostní dveře NEXT SD 111 26 999 Kč 1 Ks 26 999 Kč 

Bezpečnostní kování ROSTEX R1      890 Kč 1 Ks      890 Kč 

Doplňující materiál Montáž a potřebný materiál    *10 000 Kč 

Celková cena   105 389 Kč 

       *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                            * Odhadovaná cena                                                                                                                                      

9.2.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Prvky PZTS budou v objektu umístěny pouze ve správní budově, kde sídlí vedení 

firmy a jsou zde uschovány důležité informace potřebné pro správnou činnost a fungování 

společnosti. Na vstupních dveřích do budovy bude umístěn magnetický kontakt MAS 303 

splňující dle normy ČSN EN 50-131-1 třetí stupeň zabezpečení.  
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V přízemí i v prvním patře budou do chodeb nainstalovány duální pohybové 

detektory, typ PIR MX – 50QZ C. Tyto detektory budou rovněž umístěny v technické 

místnosti, kde se bude nacházet základní prvek celého elektronického zabezpečení, a sice 

ústředna doplněná o záložní zdroj. Pohybový detektor bude nainstalován i na schodišti, 

vedoucí do prvního patra budovy. Zbylé místnosti, využívané především pro 

administrativní účely, budou zabezpečeny výše zmíněnými magnetickými kontakty 

umístěnými na dveřích jednotlivých kanceláří.   

 

  

 

 

                       

 

Obr. č. 33 -   Magnetický kontakt MAS 303[15]                 Obr. č. 34 -  PIR+MW detektor 50QZ C [15] 

 

Nezbytnou součástí každého PZTS je klávesnice, která bude umístěna uvnitř 

objektu na viditelném místě za vchodovými dveřmi po vstoupení do budovy. Typ použité 

klávesnice bude VERSA LCD GR. Řídícím článek PZTS je ústředna, která zjišťuje 

celkové napájení systému, ale především vyhodnocuje vyslané signály, popřípadě aktivuje 

další doplňující zařízení. Typ použité ústředny bude VERSA 15, která splňuje námi 

požadované podmínky ústředny a je dodávána se softwarem v ceně. V případě narušení 

objektu zajistí ústředna prostřednictvím GSM sítě odeslání této informace na Pult 

centralizované ochrany (dále jen PCO), sídlící ve společnosti AMO, která ihned vyjede 

k represivnímu zásahu na místo poplachu. Měsíční náklady napojení na tento PCO činí 

1000 Kč. Ústředna bude umístěna v ochranném plastovém krytě OPU – 4P a jako záložní 

zdroj je navržen olověný akumulátor s kapacitou 7 Ah a životností až 5 let.  
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Obr. č. 35 – Ústředna VERSA 15 v krytu [5]        Obr. č. 36 – Klávesnice VERSA LCD GR [5] 

 

9.2.4 Kamerové systémy 

Při výběru kamerových systémů máme k dispozici širokou škálu nabízených 

produktů na trhu. Prvním rozhodovacím faktorem je instalace samotného systému. 

Můžeme zvolit bezdrátové provedení, které je vhodné pro již stavebně dokončené objekty 

u kterých se nepředpokládá jejich další rekonstrukce. Kamerový systém tohoto druhu je 

snadný na instalaci a jednotlivé kamery lze snadno přemístit na jiné místo. Velkou 

nevýhodou tohoto bezdrátového provedení je však stálá investice způsobená nutností 

průběžné výměny baterií. Dalším druhem je pak klasické metalické, neboli kabelové 

provedení, které je pro tento objekt perspektivnější a proto bude zvolen tento typ 

monitorovacího zařízení. 

Kamery budou v této variantě instalovány v menším počtu tak, aby snímaly 

nejdůležitější místa a tedy prostory určené k řízenému vjezdu dopravních prostředků do 

areálu a skladového prostoru.  

Další kamery budou umístěny tak, aby snímaly slepá místa v objektu a jedna 

kamera bude střežit vstup do správní budovy. 
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K tomuto účelu budou použity venkovní bezpečnostní varifokální IP kamery s Full 

HD rozlišením a tedy rozlišením 1920x1080 obrazových bodů, což poskytuje jasný  

a dostatečně čistý obraz bez jakýchkoli neostrých či rozmazaných míst. I přesto, že je 

objekt dostatečně osvětlen, je tento typ kamer doplněn vysoce výkonným nočním 

přisvícením, které zajišťuje 72 infračervených diod s dosahem až šedesáti metrů. Pracovní 

teplota těchto kamer je -20°C až +50°C, celokovový "Antivandal" kryt je odolný proti 

vodě i přímému dešti a ovládací programy jsou plně kompletně v českém jazyce. 

Obr. č. 37 – Venkovní kamera [37] 

Celkový počet kamer v této variantě bude 16 a jejich přesné rozmístění je 

znázorněno v příloze číslo 3. Kamerový systém je dodáván jako celek spolu s kompletním 

instalačním příslušenstvím, které tvoří jednotlivé kamery, napájecí zdroje, síťové prvky  

a kabeláž, pevný disk a rekordér. Obrazy snímané těmito kamerami budou převáděny na 

monitory umístěné na jednotlivých strážnicích a po získání povolení od úřadu pro ochranu 

osobních údajů bude tento obraz nahráván a ukládán na pevný disk po dobu jednoho týdne. 
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Tabulka č. 14 – Kalkulace prvků CCTV a PZTS návrhu B 

Prvky CCTV a PZTS 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Magnetický kontakt MAS 303    399 Kč 12 Ks  4788 Kč 

Detektor pohybu 
Dual PIR+MW MX-50 

qzc 
1 799 Kč 6 Ks 10794 Kč 

Ústředna Versa 15 2 979 Kč 1 Ks  2 979 Kč 

Klávesnice Versa - LCD 6R 1 738 Kč 1 Ks  1 738 Kč 

Záložní zdroj Olověný akumulátor 7 Ah    627 Kč 1 Ks     627 Kč 

Universální kryt 

ústředny 
OPU - 4P    638 Kč 1 Ks      638 Kč 

CCTV Relicam - venkovní 3 387 Kč 16 Ks 54192 Kč 

Rekordér Síťový rekordér NVR 5 132 Kč 1 Ks  5 132 Kč 

LED monitor 
Monitor 16:9, 27" Full 

HD 
6 667 Kč 2 Ks 13 334 Kč 

Pevný disk Western purle 2 TB 3 255 Kč 1 Ks  3 255 Kč 

Doplňující materiál 
Montáž, kabeláž, napájecí a síťové prvky a další 

potřebný materiál 
*50 000 Kč 

Celková cena 

 

147 447 Kč 

 *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                * Odhadovaná cena 

9.2.5 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha a vybavení jejich členů zůstává prakticky totožné, jako v případě 

návrhu zabezpečení ve variantě A, bude však opatřena dvěma novými prvky osobní 

ochrany, a sice teleskopickou tonfou z vysoce kvalitního duralu a účinným pepřovým 

sprejem TORPEDO s obsahem 15 ml OC (Oleoresin Capsicum), což je název pro 

alkaloidy kapsaicinu, který se získává z placenty feferonek. Doplněný je o zvukový alarm 

o síle 125Db a stroboskopickou LED diodou.  Součástí je balení je otočné připevnění na 

opasek a dvě baterie pro alarm a LED diodu. Pepřový sprej je možné kdykoli vyměnit. 
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Obr. č. 38 - Pepřový sprej [23] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Obr. č. 39 – Teleskopická tonfa[23] 
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Tabulka č. 15 – Kalkulace vybavení ostrahy 

Fyzická ostraha 

Název Typ 
Jednotková cena  

(ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Radiostanice KENWOOD TK-3302 5 990 Kč 5 Ks 29 950 Kč 

Obranný pepřový 

sprej 
Torpedo 450 Kč 5 Ks 2 250 Kč 

Teleskopická tonfa EXT 24/61          1 046 Kč 5 Ks 5 230 Kč 

Celková cena 
 

37 430 Kč 

   *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                                                                                                                               

 

9.2.6 Režimová ochrana 

 Režimová opatření druhé varianty inovativního zabezpečení zůstávají totožná 

s opatřeními varianty A Jedinou změnou bude opět proškolení členů ostrahy, tentokrát pro 

manipulaci a ovládání PZTS spolu s monitorovacím systémem CCTV a nahrávacím 

zařízením. Vedoucí fyzické ostrahy bude mít za úkol kontrolovat a zajistit správnou funkci 

PZTS a kamer zabezpečit jejich údržbu. 

     Tabulka č. 16 – Celková kalkulace varianty B 

Zabezpečení varianta B. 

Druh ochrany Celkové náklady 

Perimetrická ochrana 514 320 Kč 

Plášťová ochrana 105 389 Kč 

Fyzická ostraha 37 430 Kč 

Prvky CCTV a PZTS 147 477 Kč 

Celková cena zabezpečení  804 616 Kč 

                     * Ceny jsou uvedeny vč. DPH 
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9.3 Varianta C 

V tomto případě půjde o finančně nejnákladnější variantu zabezpečení, která 

vytvoří nadstandardní bezpečnostní systém celého areálu. Tento návrh bude postaven na 

základech jednotlivých navržených bezpečnostních opatření, uvedených v prvních dvou 

variantách, při čemž bude doplněn jak z kvalitativního, tak z kvantitativního hlediska. 

9.3.1 Perimetrická ochrana 

Perimetr bude stejně jako v předešlých dvou případech oplocen, tentokrát se bude 

jednat opět o oplocení typu EPLAST, které však bude disponovat výškou 2,2 metry 

doplněnou dvouramenným bavoletem, na kterém bude připevněna cívková bariéra 

z žiletkového drátu.  

Tato cívková bariéra z žiletkového drátu bude instalována i na stávajícím oplocení 

společnosti AMO, kde bude umístěna na dvouramenných bavoletech, které nahradí 

stávající jednoramenné bavolety. 

 

     Obr. č. 40 – Oplocení varianty C[24]              Obr. č. 41 -  Žiletkový drát [24] 
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Tabulka č. 17 – Kalkulace perimetrické ochrany návrhu C 

Perimetrická ochrana 

Název Typ 

Jednotková 

cena 

(ks,m2) 

Počet 
Celková 

cena 

Oplocení 
Svařované - EPLAST výška 2,2m (25 

m) 
  3 080 Kč   36 Ks 110 880 Kč 

Bavolet Dvouramenný ZN + PVC      254 Kč 328 Ks 83 312 Kč 

Vrcholová 

zábrana 
Žiletkový drát TIGER (100m)      790 Kč   16 Ks 12 640 Kč 

Brána Jednokřídlá, samonosná s el. pohonem 24 700 Kč    2 Ks 49 400 Kč 

Závora 
AG 900 s elektromechanickým 

pohonem 
28 096 Kč    2 Ks 56 192 Kč 

Sloupek BPL 2,2 m      294 Kč 300 Ks 88 200 Kč 

Osvětlení + 

stojan 
Veřejné - GE M2A    8 324 Kč     2 Ks 16 648 Kč 

Turniket ATR 800  49 900 Kč    2 Ks 99 800 Kč 

Doplňující 

materiál 
Montáž a potřebný materiál *50 000 Kč 

Celková cena 
 

567 072 Kč 

*Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                           * Odhadovaná cena 

 

9.3.2 Plášťová ochrana 

Zabezpečení plášťové ochrany zůstane v této variantě téměř totožné s předchozími 

variantami. Doplněna bude pouze o bezpečnostní fólie SCX, lepené na skleněné výplně 

v přízemí správní budovy.  
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Tabulka č. 18 – Kalkulace plášťové ochrany návrhu C 

Plášťová ochrana 

Název Typ 
Jednotková cena  

(ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Bezpečnostní mříže ATLAS BM3  2 230 Kč 29 Ks  64670 Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA EPS  2 830 Kč   1 Ks   2 830 Kč 

Bezpečnostní dveře NEXT SD 111 26 999 Kč   1 Ks   26 999 Kč 

Bezpečnostní kování ROSTEX R1      890 Kč   1 Ks      890 Kč 

Bezpečnostní fólie 
Fólie  NEXT SCX 

(m2) 
     640 Kč 29 Ks  18 560 Kč 

Doplňující materiál Montáž a potřebný materiál  *15 000 Kč 

Celková cena 

 

128 949 Kč 

  *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                               * Odhadovaná cena 

9.3.3 Kamerové systémy 

Rozmístění navržených kamerových systémů zůstane zcela stejné, jako tomu bylo 

v předešlém návrhu, avšak budou doplněna z kvantitativního hlediska. V objektu je 

navrženo o 11 kamer více, než je u varianty B a celkový počet kamer tedy činí 27 kusů. Při 

takovém množství kamer bude zapotřebí alespoň 2 monitorů do každé strážnice a pevný 

disk s vyšší kapacitou. Tento kamerový systém zajistí podstatně rozsáhlejší monitorování 

prostoru v objektu společnosti. 

Kamery budou v tomto případě umístěny i ve skladě, kde budou však navrženy IP 

bezpečnostní kamery zkonstruované v odolném kovovém provedení, které jsou vhodné pro 

monitorování vnitřních prostor a to zejména v průmyslových provozech, kde existuje 

vysoká pravděpodobnost mechanického poškození bezpečnostní kamery. Tyto kamery 

budou ve skladě instalovány dvě, jedna bude monitorovat vozidla opouštějící sklad a druhá 

bude směřovat na provoz skladového prostoru.    

 

9.3.4 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jednotlivé komponenty poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

umístěných ve správní budově budou navrženy v bezdrátové formě. Ústředna celého 
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systému bude vybavena komunikátorem GSM/GPRS/CID a dodávána je spolu s dvěma 

anténami, kompletním montážním příslušenstvím a softwarem. Předávání informací  

o poplachu bude realizováno stejným způsobem a tedy napojením na PCO, které zajišťuje 

výjezdovou službu v celém areálu AMO. Doplněna bude o plastový kryt spadající do  

3 bezpečnostní třídy dle EN 50131 s dvěma tampery zajišťující ochranu proti otevření či 

stržení ze zdi. Dalším doplňkem je transformátor a bezdrátová klávesnice. Rozmístění 

těchto prvků zůstane stejné jako ve variantě B a jejich rozmístění je znázorněno v příloze  

č. 7. 

Bezdrátové magnetické kontakty MMD - 302 BR budou navrženy ve stejném 

množství a na stejných místech. Jejich provedení je kvalitnější a je opatřen dvojitou tamper 

ochranou. Duální PIR + MW detektory pohybu budou rovněž zrealizovány v bezdrátové 

formě. K tomuto účelu budou použity detektory  APMD 150, které se vyznačují vysokou 

citlivostí a imunitou proti falešným poplachům. Tuto citlivost lze libovolně nastavovat 

zvlášť pro jednotlivé prvky střežení a to vzdáleně bezdrátovým přenosem. Tento detektor 

pohybu bude oproti předchozí variantě umístěn i na schodišti. 

Jako záložní energie pro případ výpadku proudu je navržen olověný záložní zdroj 

CJ 12/18 Ah, který disponuje poměrně vysokou kapacitou 18 Ah. 

 

 

Obr. č. 42 – Bezdrátový dual detektor [15]       Obr. č. 43 – Bezdrátová klávesnice [15] 
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Tabulka č. 19 – Kalkulace prvků PZTS a CCTV návrhu C 

Prvky CCTV a PZTS 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Magnetický 

kontakt 
MMD - 302 BR       989 Kč 12 Ks 11868 Kč 

Detektor pohybu Dual PIR+MW APMD-150     2 887 Kč 6 Ks 17322 Kč 

Ústředna Integra 128 WRL      14 090 Kč 1 Ks 2 979 Kč 

Klávesnice Integra KLCDS - BL    3 081 Kč 1 Ks 1 738 Kč 

Záložní zdroj 
Olověný akumulátor CJ12, 18 

Ah 
      627 Kč 1 Ks    627 Kč 

Universální kryt 

ústředny 
OPU - 3P    1 313 Kč  1 Ks    638 Kč 

CCTV Relicam - venkovní    3 387 Kč 27 Ks   91 449 Kč 

CCTV WODSEE    2 438 Kč  2 Ks  4 876 Kč 

Rekordér Síťový rekordér NVR     5 132 Kč  2 Ks 10 264 Kč 

Pevný disk Western purle 2 TB     3 255 Kč  2 Ks   6 510 Kč 

LED monitor Monitor 16:9, 27" Full HD     6 667 Kč  4 Ks 26 668 Kč 

Transformátor TR 60VA        741 Kč  1 Ks      741 Kč 

Doplňující 

materiál 

Montáž, kabeláž, napájecí a síťové prvky a další 

potřebný materiál 
*100 000 Kč 

Celková cena    275 680 Kč 

  *Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                               * Odhadovaná cena 

9.3.5 Režimová ochrana 

Hlavním předmětem inovace režimových opatření této varianty zabezpečení je 

kontrola samotné činnosti fyzické ostrahy vykonávající pochůzkovou činnost v areálu 

objektu. V důsledku snížení počtu pracovníků vykonávajících pochůzkovou činnost bude 

zapotřebí zajištění pravidelného a efektivního pochůzkového režimu ostrahy. K tomuto 

účelu bude použita elektronická kontrola správného výkonu stanovené činnosti. 

Obchůzkový systém 

Navrhovaným režimovým opatřením je kontrola obchůzkové činnosti fyzické 

ostrahy prostřednictvím elektronické kontroly. K tomuto účelu bude využit systém Zooy 

Patrol Z – 6100 (viz obr. č. 44). Tento systém nahradí stávající knihu obchůzek a zajistí 

přesnou dokumentaci obchůzkové činnosti elektronickým systémem. 
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 Princip spočívá v rozmístění jednotlivých kontrolních bodů po objektu, na nichž 

musí člen strážní služby v určitém pořadí a ve stanoveném čase potvrdit svou účast 

prostřednictvím elektronického snímače. Ten zaznamená přesný čas a místo načtení, které 

ihned uloží do paměti, dokud tyto informace nebudou vyčteny kontrolním pracovníkem. 

Také může tento snímač načtené informace on-line odeslat do programu nebo je 

vyhodnotit již v okamžiku načtení. 

Systém je složen z odolných a vodotěsných čipů, neboli checkpointů, které slouží 

jako osobní čipy zaměstnanců fyzické ostrahy vykonávajících pochůzkovou činnost. Ty 

slouží pro načtení do snímače obchůzkových bodů a následně načteny přes USB  

a potřebný Software do PC. Veškeré příslušenství včetně softwaru je zahrnuto v ceně. 

 

  

                                        

Obr. č. 44 – Systém ZOOY patrol Z 6100[18] 
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Tabulka č. 20 – Kalkulace vybavení ostrahy návrhu C 

Fyzická ostraha a její kontrola 

Název Typ 
Jednotková 

cena (ks, m2) 
Počet 

Celková 

cena 

Radiostanice KENWOOD TK-3302 5 990 Kč 5 Ks 29 950 Kč 

Obranný pepřový sprej Torpedo     450 Kč 5 Ks   2 250 Kč 

Teleskopická tonfa EXT 24/61 1 046 Kč 5 Ks   5 230 Kč 

Obchůzkový systém 
Kontrolní systém ZOOY 

PATROL Z - 6100 
12 098 Kč 1 Ks 12 098 Kč 

Doplňující materiál Montáž obchůzkového systému * 2 000 Kč 

Celková cena 

 
51 528 Kč 

*Ceny jsou uvedeny vč. DPH                                                                  * Odhadovaná cena 

Tabulka č. 21 – Celková kalkulace návrhu C 

Zabezpečení varianta C. 

Druh ochrany Celkové náklady 

Perimetrická ochrana 567 072 Kč 

Plášťová ochrana 128 949 Kč 

Fyzická ostraha 51 528 Kč 

Prvky CCTV a PZTS 275 680 Kč 

Celková cena zabezpečení  1 023 229 Kč 

                              *Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

9.4 Ekonomické zhodnocení navržených variant 

V tabulce č. 22 je cenový rozdíl jednotlivých návrhů inovativního zabezpečení. 

Cenově nejméně nákladná varianta vyžaduje investici bezmála 550 000 Kč. Jedná se  

o variantu základní, která zajistí především ochranu hranice pozemku prostředky MZS  

a umožní využívat další dva vstupy do objektu, což zefektivní především vstupní režim  

a zároveň zajistí omezení nepovoleného vniknutí cizím osobám. Taktéž zajišťuje klasickou 

ochranu správní budovy proti vniknutí oknem. 
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Druhá varianta B je efektivnější v důsledku kvalitnějšího oplocení a  lepšího 

osvětlení nových vstupů, při čemž je doplněna o prvky PZTS umístěné ve správní budově 

kamerový systém střežící především nejrizikovější místa, kterými jsou vstupy a vjezdy do 

areálu a jednotlivých budov. Vstupní náklady této varianty se pohybují v rozmezí 800 000 

Kč. 

Varianta C je nejnákladnější variantou v důsledku vyššího počtu kamer 

zajišťujících rozsáhlejší monitorování objektu a bezdrátovou formou realizace PZTS ve 

správní budově. Cena tohoto návrhu přesahuje 1 000 000 Kč. 

Tabulka č. 22 – Ceny jednotlivých variant 

Cena varianty A 544 571 Kč 

Cena varianty B 804 616 Kč 

Cena varianty C 1 023 229 Kč 

  

9.5 Výběr nejvhodnější varianty 

Navrženy byly tři varianty inovace stávajícího zabezpečení, které se od sebe liší 

nejen vstupními náklady, ale také svou efektivitou, potřebnou dobou pro realizaci a dalšími 

aspekty, na základě kterých se může majitel rozhodnout, která varianta je pro něj 

nejvhodnější z hlediska vlastních požadavků. Pro výběr nejvhodnějšího typu zabezpečení 

je zpracována Saatyho matice, která vychází z metody párového srovnání založené na 

multikriteriálních rozhodnutí. Kritéria, na základě kterých se jednotlivé varianty 

zabezpečení budou posuzovat, jsou stanoveny podle požadavků zadavatele zakázky, které 

jsou založeny především na efektivitě inovativního zabezpečení a jeho snadnou údržbu 

s přihlédnutím na zajištění stávající plynulosti provozu. I přesto, že majitel netrval na 

žádném cenovém limitu zabezpečení, je pro něj při rozhodování důležité přihlédnout na 

vstupní náklady zvolené varianty. 
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Hlavní kritéria zvolená majitelem:  

K1 – Efektivita zabezpečení  

K2 – Vstupní náklady   

K3 – Životnost  

K4 – Servis  

K5 – Čas nutný k realizaci  

K6 – Provozní náklady   

K těmto zvoleným kritériím je pomocí metody kvantitativního párového 

porovnávání přiřazena hodnota 1 až 9, která je následně použita v tzv. Saatyho matici, při 

čemž platí podmínka S = Sij [26]      

Tabulka č. 24 – Deskriptor kritérií [20] 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kriteria i a j jsou rovnocenně významná 

3 Kriterium i je zlehka významnější než j 

5 Kriterium i je hodně významnější než j 

7 Kriterium i je prokazatelně více významnější než j 

9 Kriterium i je naprosto významnější než j 

Mezistupňové hodnoty jsou 2, 4, 6, 8 a jejich využití je možné pro jemnější 

rozlišení důležitosti kriterií. Hlavní diagonálu aplikované matice tvoří rovnocenná kritéria, 

a z toho důvodu je jejich hodnota 1. 

Jednotlivé váhy zmíněných kritérií, označených proměnnou vi, spolu s vypočteným 

geometrickým průměrem  gi  a zpracovanou Saatyho maticí jsou znázorněny v tabulce  

č . 25. [26]     
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Vzorce použité pro výpočet geometrického průměru gi a váhy jednotlivých kritérií vi:           

 

(3) 

(4) 

 

Tabulka č. 25 – Saatyho matice 

Si,j K1 K2 K3 K4 K5 K6 gi vi 

K1 1 6 5 5 8 6 4,39429 0,499969 

K2 1/6 1 1/2 2 5 1 0,97007 0,110372 

K3 1/5 2 1 3 6 4 1,750782 0,199198 

K4 1/5 1/2 1/3 1 2 2 0,714754 0,081322 

K5 1/8 1/5 1/6 1/2 1 1/5 0,273295 0,031095 

K6 1/6 1 1/4 1/2 5 1 0,685943 0,078044 

Suma 
 

8,789134 1 

 

Za pomoci Saatyho metody byly určeny nejdůležitější kritéria, kterými jsou 

především efektivita navrženého zabezpečení, která je základním předpokladem pro 

inovaci a vstupní náklady, které jsou důležité při rozhodování výběru z navržených variant. 

Dalšími podstatnými aspekty jsou pak náročnost na údržbu a servis a celková životnost 

navržených prvků. 

Na základě těchto určených kritérií budou následně ohodnoceny navržené varianty 

jednoduchým bodovým systémem se stupnicí od 1 do 10, kdy nejvyšší hodnota  

10 označuje nejvíce vyhovující pro dané kritérium a naopak nejnižší hodnota 1 označuje 

nejméně vyhovující specifikaci pro stanovené kritérium. 
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Po obodování navržených variant z hlediska stanovených kritérií jsou tyto hodnoty 

vynásobeny náležitou váhou kritéria, jejichž výsledné hodnoty jednotlivých variant jsou 

následně sečteny, čímž se získá přehled o nejvíce a nejméně vyhovujícím návrhu 

inovativního zabezpečení. Přehled o posouzení těchto návrhů na základě vah kritérií  

a jejich výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 26. 

Tabulka č. 26 – Kriteriální hodnocení návrhů 

Kritérium 
Hodnocení variant Vi Jednotlivé výsledky 

a b c   a b c 

K1 5 8 9 0,499969 2,499843 3,999748 4,499717 

K2 9 8 5 0,110372 0,993344 0,882972 0,551858 

K3 7 5 4 0,199198 1,394389 0,995992 0,796794 

K4 7 6 5 0,081322 0,569257 0,487935 0,406612 

K5 7 5 3 0,031095 0,217662 0,155473 0,093284 

K6 8 7 6 0,078044 0,624356 0,546311 0,468267 

Hodnoty návrhů dle kritérií  6,29885 7,068431 6,816531 

Pořadí návrhů 3 1 2 

 

 

9.5.1 Vyhodnocení nejvhodnější varianty 

Pro vyhodnocení nejvhodnější varianty z navržených zabezpečení byla využita 

Saatyho metoda, která umožňuje získat přehled o nejvíce vyhovující verzi zabezpečení. 

Kritéria byla specifikována na základě požadavků majitele a jejich váha následně 

vypočítána dle Saatyho metody, díky čemuž jsem dospěl k závěru, že varianta B se může 

jevit majiteli jako nejvíce vhodná a to především v důsledku efektivního zabezpečení 

celého objektu a střední pořizovací cenou návrhu.   
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 V tabulce č. 26 je znázorněno pořadí jednotlivých variant z hlediska jejich 

vyhovujících předpokladů, kde je zřejmé, že nejvíce vyhovující varianta je již zmíněná 

druhá verze zabezpečení, po ní následuje varianta třetí a nejméně vhodnou variantou je 

první návrh zabezpečení objektu. V neprospěch tohoto zabezpečení rozhodla zejména 

absence prvků PZTS a CCTV, což by oproti ostatním návrhům vytvořilo nižší úroveň 

ochrany, která je pro majitele podstatná.  

Vhodnost zbylých dvou variant se od sebe dle Saatyho metody liší v menším 

poměru, avšak rozdíl je především v pořizovací ceně, způsobené bezdrátovými prvky 

PZTS, větším množstvím instalovaných kamer a kvalitnějšího oplocení. Z toho vyplývá, že 

i potřebný čas pro realizaci tohoto zabezpečení je delší a naopak životnost bezdrátových 

prvků PZTS zase nižší, což byly rovněž jedny z požadovaných kritérií zadavatele, kterým 

bylo oproti varianty B vyhověno méně. 

Na základě posouzení všech těchto skutečností je po konzultaci s majitelem 

rozhodnuto o provedení realizace zabezpečení objektu navrženou variantou B. 
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10. Závěr  

Hlavní myšlenkou této diplomové práce bylo vytvořit inovativní návrh zabezpečení 

mezinárodní výrobní společnosti věnující se výrobě a distribuci ocelových a hliníkových 

kol prostředky technické ochrany. Cílem bylo navrhnout realizaci tří variant zvýšení 

úrovně stávající ochrany za podmínky ponechání doposud využívané formy zabezpečení 

v podobě fyzické ostrahy. Důraz byl kladen především na zajištění perimetru v důsledku 

jeho stávající absence a při této realizaci využití pozemních komunikací pro potenciální 

možný vjezd do a z areálu. Tento proces sebou nese i částečnou změnu režimových 

opatření, týkajících se převážně výkonu funkce jednotlivých členů ostrahy. Zajištění 

zvýšení úrovně zabezpečení prostřednictvím elektronických prvků bylo v této práci až 

druhořadé a na základě požadavků majitele mu nebyla věnována hlavní pozornost.  

V první části jsou zmíněny teoretické poznatky a právní předpisy, jakožto základní 

informace opírající se o danou problematiku, které lze při zpracování této diplomové práce 

využít. Jedná se především o specifikaci fyzické ochrany osob a majetku, její členění  

a jednotlivé druhy dle charakteru střežených oblastí a způsobech jejich zabezpečení.  

Další část diplomové práce se věnuje seznámení se samotným objektem, 

charakterem jeho činnosti a podrobné specifikaci jednotlivých procesů. V první řadě je 

popsán celý areál objektu s rozdělením a umístěním jednotlivých budov v něm se 

nacházejících a jejich stručný popis z hlediska funkčním významu. Také je zde uveden 

přehled o velikosti areálu a struktuře jednotlivých budov. Na základě seznámení s areálem 

je zhodnoceno stávající zabezpečení, které je zdrojem pro následné navržení jeho inovace, 

což je předmětem této práce. Po seznámení se stávajícími prvky zabezpečení ochrany 

objektu jsou zpracované jednotlivé analýzy, díky kterým je získán přehled o jednotlivých 

rizicích a nejzranitelnějších místech, která je třeba zabezpečit. K tomuto účelu byly 

zpracovány tři analýzy rizika, které odhalily veškeré nedostatky a následně označily ty 

nejvíce závažné, kterým je potřeba věnovat pozornost. První analýzou byl Ishikawův 

diagram, což je kvantitativní metoda odhalující co nejvíce možných rizik. Zjištěná rizika 

byla následně analyzována dvěma kvalitativními metodami FMEA a CARVER, na základě 

kterých byly označeny ty hrozby, jejichž minimalizaci je potřeba zajistit právě inovací  

navrženého zabezpečení. 
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Zabezpečení bylo navrženo ve třech variantách, lišících se v prostředcích jejich 

realizace, kvalitou jednotlivých prvků, ale i cenou samotného provedení. První návrh se 

věnuje zabezpečení základní části objektu, a sice jeho perimetru. Zajištění ochrany 

perimetru je základní stavební jednotkou každého bezpečnostního systému. Navíc to 

umožní majiteli využívat další dva možné vjezdy, které urychlí dopravu a zajistí 

bezpečnější režim kontroly vjezdu a výjezdu dopravních prostředků. Druhá varianta se 

týká především doplnění zabezpečení o elektronické prvky v podobě CCTV a PZTS, což 

již bude vyžadovat vyšší vstupní náklady, ale zajistí zvýšení kontroly pohybu uvnitř areálu. 

Také disponuje kvalitnějším oplocením pro zajištění ještě větší ochrany perimetru. 

Poslední varianta pak vyžaduje vysokou investici v důsledku nadstandardního oplocení, 

rozsáhlejšího kamerového systému, elektronické kontroly pochůzkové činnosti členů 

ostrahy a bezdrátové formy navržených prvků PZTS. 

Závěrem diplomové práce je provedeno zhodnocení jednotlivých variant 

prostřednictvím multikriteriální bodové metody se specifikací vah jednotlivých kritérií  

a následné vyhodnocení nejvhodnější varianty návrhu zabezpečení pomocí Saatyho 

metody.  Výsledkem je varianta zabezpečení B, která je pro zadavatele z důvodu jeho 

požadavků nejvíce vhodným řešením inovace stávajícího zabezpečení objektu. Zbylé dvě 

metody mohou majiteli posloužit pro případnou změnu názoru v důsledku nižších 

dispozičních financí či pro zkvalitnění zabezpečení do budoucna. 
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