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Anotace 

PAVEL, Vojtěch. Modernizace fyzické bezpečnosti objektu Izolprotan. Bakalářská práce. 

Ostrava, 2018. 56 stran, 5 stran příloh. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra 

Holubová Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá zjištěním nedostatků ve fyzické bezpečnosti objektu  

a jejím modernizováním. V první kapitole je hlavní předmětem vymezení teoretické 

stránky ochrany objektu a také definování hlavních používaných pojmů. Následující část 

pojednává o současném stavu fyzické bezpečnosti objektu a celkovém vyčíslení hodnoty 

aktiv firmy. Pomocí vybraných metod je vypracována analýza rizik, složená z identifikace 

a vyhodnocení rizik. V poslední části jsou navrhnuta nová opatření pro zvýšení fyzické 

bezpečnosti objektu s celkovým vyčíslením nákladu na realizaci. 

Klíčová slova: fyzická bezpečnost, analýza rizik, riziko, poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy, dohledový videosystém 
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Bachelor thesis describes identification of deficiencies in physical security of the 
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made by chosen methods. It contains identification and complete evaluation of the risks. In 
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with total price of all costs.  
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Seznam zkratek 

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed circuit television) 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DPPC  Dohledové a poplachové přijímací centrum 

EN  Evropská norma 

FMEA  Analýza příčin a následků poruch (Failure mode effect analysis) 

FO  Fyzická ochrana 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

IP  Internet protocal 

JAB  Jablotron 

Kč  Koruna česká 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PIR  Pasivní infračervený (Passive infrared) 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

VSS  Dohledový videosystém (Video surveillance system) 
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1 Úvod 

Už od zrodu lidstva je fyzická bezpečnost jednou z nejvíc důležitých potřeb 

člověka. Vynaložená práce a úsilí pro získání majetku vytváří u lidí potřebu chránit své 

zájmy a zdraví. Již v pravěku lidé udržovali pravidelné hlídky, ve středověk už budovali 

mohutné hradby a využívali vodních příkopů a padacích mostů pro ochranu svého lidu 

před nájezdy nepřátel. S postupným vývojem ve výpočetní technice přibývají prvky 

fyzické bezpečnosti založené na dohledových videosystémech či poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémech. Celkový rozvoj zabezpečovacích systémů 

postupuje ve vysoké rychlosti, proto jsou mnohokrát používané bezpečnostní systémy po 

pár letech zastaralé a nejsou kompatibilní s novými produkty. 

Ve své bakalářské práci budu pojednávat o stávajícím stavu fyzické bezpečnosti 

firmy zabývající se převážně skladováním a expedicí materiálu. V objektu vyhledám 

nedostatky ve fyzické bezpečnosti. Následně stanovím jejich závažnost a vytvořím 

inovativní řešení. 

 Hlavním cílem práce je analyzování nejzávažnějších rizik a modernizace fyzické 

bezpečnosti objektu novými opatřeními. Celá práce bude složena z části teoretické, která se 

zabývá definováním důležitých pojmů a dále jednotlivým rozdělením na oblasti fyzické 

bezpečnosti. Praktická část bude věnována několika kapitolám. V první z nich bude 

obsahovat detailní popis celého areálu včetně vyčíslení hodnot aktiv firmy. V druhé 

kapitole praktické části bude popsán stávající stav zabezpečení. Dalším krokem je analýza 

rizik, podle které bude sestaven návrh modernizace prvků zabezpečení. Pro přehled budou 

součástí veškeré finanční náklady. Cena všech prvků nepřekročí stanovenou částku pomocí 

metody ALARA.  

Nelze úplně eliminovat rizika spojené s vniknutím a krádeží ve střežených 

objektech. Pomocí inovativních prostředků a řešení však můžeme snížit hodnotu rizika na 

přijatelnou mez. Nutnost zaobírat se novými problémy nezmizí, protože kriminální činnost 

využívající moderní technologie se stále vyvíjí.  
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2 Rešerše literatury 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl Mechanické zábranné systémy II, 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-

172-6. 

První díl této literatury uvádí zejména popis a fungování mechanických zábranných 

systémů ve fyzické bezpečnosti. Zabývá se rozdělením prvků dle typu ochrany, dále  

i stanovením průlomové odolnosti. Publikace byla využívána pro klasifikování a následný 

popis v teoretické části práce. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl Elektrické zabezpečovací systémy II, 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-

189-0. 

Využito bylo i druhé publikace Technické ochrany objektů. Svým obsahem 

navazuje na první díl a přehledně popisuje poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

Ve své práci jsem použil informace týkající se rozdělení jednotlivých prvků  

a projektováním systémů. 

  

BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 

2001, ISBN 80-86445-04-6. 

Výklad publikace detailně popisuje téma, týkající se převážně bezpečností 

soukromých organizací. Z hlediska obsahu se jedná zejména o činnost bezpečnostních 

služeb, ochranu majetku a osob, ale i informační bezpečnost. Pro účel bakalářské práce 

byly především využity informace popisující komplexní řešení ochrany objektů. 
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3 Teoretické vymezení ochrany objektu 

V kapitole zaměřující se na teoretickou stránku problematiky byla definovány často 

používané termíny a pojmy. Dále je pak přiblížena otázka právních předpisů a technických 

norem, které jsou vázány k fyzické bezpečnosti.  

3.1 Terminologie  

Bezpečnost 

Jedna z mnoha definic popisuje bezpečnost jako: „stav, kdy je systém schopen 

odolávat známým a předvídatelným (i nenadálým) vnějším a vnitřním hrozbám, které 

mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby 

byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu  

s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární adaptace. Pro 

vymezení systému na podmínky státu je obsah bezpečnosti uveden v ústavním zákoně č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.“ [23] 

Pojem bezpečnost je vykládán v různých odvětvích vědy, a proto se liší v samotné 

definici. Z anglického překladu jsou používány dva terminologické výrazy: security  

a safety. Není možné je překládat doslovně, každý má svůj význam. První pojem vyjadřuje 

bezpečnost jako ochranu majetku, informací, zdraví a života osob před protiprávními činy. 

Zatímco druhý označuje bezpečnost jako ochranu před přírodními a antropogenními 

hrozbami, ale také požární ochranu a prevenci závažných havárií. [9] 

Analýza rizik 

Analýzu rizik lze definovat jako: „proces pochopení rizika a stanovení úrovně 

rizika. Analýzou rizik se rozumí také například zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem 

posoudit zranitelnost a možný dopad narušení nebo zničení prvků kritické infrastruktury.“ 

[23] 

Poskytuje základ pro identifikování zranitelného místa, stanovuje příslušná rizika. 

Hlavním účelem je snížení rizika na přijatelnou úroveň formou opatření. 
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Riziko 

Definice rizika vyjadřuje: „možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne 

událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy 

odvoditelné  

a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků 

vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě analýzy rizik, 

která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. Riziko také představuje 

účinek nejistoty na dosažení cílů nebo pravděpodobnost výskytu nežádoucí události  

s nežádoucími následky.“ [23] 

Fyzická bezpečnost 

„Systém technických a organizačních opatření zabraňující neoprávněným 

činnostem.“ [23] 

V rámci bezpečnosti jsou součástí různá opatření. Skládají se z analýzy možných 

neoprávněných činností a případného útoku na objekt, režimových opatření, fyzické 

ostrahy a technických prostředků. [23]  

3.2 Fyzická bezpečnost 

 Zajištění fyzické bezpečnosti je nezbytnou součástí všech životů. Nutnost kladení 

důrazu na ochranu života, zdraví a také majetek. Velký význam zde hrají složky 

v soukromém sektoru, starající se o zajištění těchto potřeb. [19] 

Hlavním cílem organizačních a technických opatření systému je nutné 

minimalizování rizik hrozících chráněnému objektu. Za hlavní rizika považujeme 

neoprávněné používání majetku, krádež nebo poškození majetku. Hrozící protiprávní 

činnosti vyžadují opatření s cílem zastavit a odradit potencionální pachatele. [6] 

Tři hlavní prvky tvoří kostru pro fyzickou bezpečnost. Jedná se o technickou 

ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu. Každá z nich hraje důležitou roli 

v celkové bezpečnosti a nelze určit, která z nich má větší význam. Z těchto důvodů lze 

fyzickou bezpečnost znázornit jako koláč, ve kterém jsou tyto prvky ve stejném 

poměrovém zastoupení. Absence jednoho z nich může vést k zeslabení a narušení systému. 

[6]  
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Technická ochrana 

Detekce a registrování protiprávních činností proti střeženému objektu zajištují 

prvky technické ochrany s cílem odradit, zabránit, oznámit a zkomplikovat činnost 

pachatele.  

Disponují funkcí okamžitého předání informací výjezdové skupině či Policie ČR, 

apod. Na potencionální pachatele vytváří odstrašující a preventivní účinek.  

Rozdělení technické ochrany: 

- mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) 

- kamerové systémy (dále jen VSS) [25]  

 

Mechanické zábranné systémy 

Prostředky MZS patří k nejstarším prvkům zabezpečení. Každý zabezpečovací 

systém se neobejde bez MZS. Hlavním cílem je zabránění nebo zpomalení neoprávněného 

vstupu do chráněného objektu. MZS dle stupně střežení prostor dělíme na perimetrickou, 

plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. [17] 

Prvky MZS perimetrické ochrany zabezpečují hranici pozemku s cílem zabránit 

vstupu neoprávněné osoby do perimetru. Základními prvky mohou být ploty, zdi, branky, 

ale i přírodní překážky jako jsou stromy, keře a podobně. [17] 

Zabránění nebo ztížení vniku pachatele do objektu zajišťují stavební prvky (zeď, 

stěna, strop, podlaha) a výplně otvorů (okna, mříže, dveře) v rámci plášťové ochrany. [24] 

Prostorová ochrana zamezuje pachateli volný pohyb v chráněném objektu. Jde 

například o dveře, čidla, bezpečnostní okna apod. [17] 

Pro zajištění ochrany cenných předmětů, dokumentů a financí slouží prvky 

předmětové ochrany. Jedná se například o trezor, bezpečnostní kufr a další. [17] 

Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy  

Soubor elektronických zařízení, dříve pojmenovaný elektronický zabezpečovací 

systém, zajištuje v ochraně objektu vyhodnocení všech změn na jednotlivých prvcích 

systému a následné předání informace vybrané osobě, majiteli, dohledovému  
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a poplachovému přijímacímu centru (DPPC) apod. Systém složený z ústředny, koncových 

detektorů, přenosových prostředků, doplňkového a signalizačního zařízení vytváří 

zabezpečovací řetězec. Systém zobrazen na obrázku č. 1. [6]  

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [25] 

Stejně jako u MZS lze rozdělit prvky PZTS na čtyři stupně ochrany (perimetrická, 

plášťová, prostorová, předmětová).  

V rámci ochrany perimetru se jedná o prvky signalizující např. překonání zdi či 

plotů sloužící jako hranice objektu. Prvky disponují vlastnostmi pro venkovní použití, aby 

byly schopné odolávat různým venkovním podmínkám. Například jde o mikrofonní 

kabely, čidlo registrující otřesy nebo venkovní PIR čidlo. [25] 

Vniknutí do pláště objektu zaznamenají a následně signalizují prvky plášťové 

ochrany. Patří sem prvky zajišťující ochranu oken, dveří, rozbití skla, např. detektor otřesu, 

akustický detektor rozbití skla, magnetický dveřní kontakt. [25] 

Narušení či pohyb v chráněném objektu signalizují prvky prostorové ochrany. Patří 

zde např. PIR čidlo, ultrazvukové čidlo, aktivní infračervené čidlo. [25] 

Ochranu cenných papírů či předmětů s historickou hodnotou zajišťují prvky, které 

fungují na principu změny fyzikálních vlastností (např. změna hmotnosti). Jedná se  

o magnetické kontakty, tlakové či tahové kontakty. [25] 

Dohledové videosystémy 

Monitorování a získání obrazové informace o střeženém objektu zajištuje 

dohledový videosystém (VSS). Prioritně má odhalovat trestnou činnost, identifikovat 

neznámé osoby a střežit objekty. Celý systém se skládá z různých typů kamer, 

záznamového zařízení a monitoru. Střežený areál musí být označen cedulí s informací  
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o instalovaném VSS. Sledování vyžaduje stanovení účelu a lhůty pro uložení záznamu. 

VSS se záznamem podléhá nařízení o ochraně osobních údajů GDPR účinného od 25. 

května 2018. [17] [25] 

Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha patří mezi nejstarší formu ochrany majetku a je uskutečněna 

pomocí lidského faktoru. Samotná realizace probíhá pomocí soukromých firem, 

zaškolenými pracovníky firmy, v krajních případech Policií ČR. Svou vysokou rychlostí 

reakce a schopností odvrátit nebo zastavit nebezpečí se jedná o nejvýznamnější druh 

ochrany. Pokud jde o finanční náročnost zajištění fyzické ostrahy, jedná se o vyšší 

investice, a to zejména kvůli vysoké režii. [25] 

Režimová ochrana 

Jedná se o ucelený soubor administrativních, organizačních a technických opatření 

s cílem zajistit fungování bezpečnostního systému v objektu. Hlavním principem je 

vytvoření interních bezpečnostních směrnic a jejich dodržování pro správné fungování. 

Samotná realizace probíhá pomocí opatření tykající se vstupu a výstupu z areálu, pohybem 

osob v objektu, klíčovým režimem nebo manipulaci s informacemi. [6] 

Režimová ochrana se dělí na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní režimová opatření patří 

podmínky pro vstup a výstup z chráněného objektu. Do vnějších režimových opatření 

spadá manipulace s informacemi a klíčový režim. Dále také pohyb osob, materiálu  

a vozidel v areálu objektu. [17] 
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4    Základní informace o firmě 

V této kapitole jsou popsány informace týkající se profilu společnosti. Postupně zde 

budou rozebrány popisy blízkého okolí, celého areálu a budov. 

4.1  Profil společnosti 

Společnost byla založena v roce 2006. Zabývá se výrobou, izolacemi střech 

a obchodní činností. Provoz je založen na distribuci a konečném realizování 

hydroizolačního systému Protan, který je dovážen z Norska. Svou působností je to jediná 

pobočka v České republice nacházející se v Česticích v Královehradeckém kraji. Výroba je 

převážně určena pro Českou republiku a Slovenskou republiku. V současné době zde 

pracuje 15 zaměstnanců. Provoz podniku probíhá od pondělí do pátku, a to vždy od 6:00 

do 15:00.  

4.2  Popis okolí firmy 

Firma se nachází na okraji obce Čestice směrem na Hradec Králové. Vjezd firmy je 

situován na severovýchodní straně areálu podél hlavní silnice I. třídy. V průběhu dne je zde 

zvýšený ruch. Podél silnice je fungující pouliční osvětlení a chodník pro chodce z obytné 

části na severní straně. Ze západní strany sousedí s Autobazarem Čestice. Na východní 

části se nachází rodinné domy a na jižní zemědělsky využívaná plocha. Mapa areálu je 

zobrazena na obrázku č. 2.   
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Obrázek 2: Okolí firmy [autor] 

4.3  Popis areálu firmy 

Podnik se rozléhá zhruba na 5000 m2. Na celé ploše areálu se nachází 3 budovy  

o zastavěné ploše 1105 m2.  Jedná se o sklad s veškerým hydroizolačním materiálem 

včetně izolačních doplňků, který je přímo propojený s klempířskou dílnu. Vchod z dílny 

navazuje do zděné hlavní budovy, složena z kanceláře, kuchyně a sociálního zařízení. 

Metrový průchod pokračuje v hlavní budově skládající se z technické místnosti, sociálního 

zařízení, tří kanceláří a recepce na chodbě. Poslední budovu tvoří dílna č. 2 se stroji pro 

výrobu plošných a prostorových tvarovek, sociální zařízení a kuchyně. Před skladem se 

nachází parkoviště pro zaměstnance. Zbytek plochy slouží jako nákladový prostor. Celý 

areál je oplocený a přístup lze uskutečnit pouze hlavní bránou.  

Sklad a dílna č. 1 jsou sestaveny z ocelové montované konstrukce vyplněny 

sendvičovými panely s izolací. Šikmá střecha pokryta fólií značky Protan. Plášť 
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konstrukce je z vlnitého plechu. Hlavní budova a dílna č. 2 jsou ze zděné konstrukce 

opláštěny vlnitým plechem. Střecha kanceláří ve tvaru oblouku je pokryta fólií Protan.  

4.4  Vyčíslení aktiv 

Nejhodnotnějším majetkem firmy je samotný hydroizolační materiál uložen ve 

skladu. V dílnách jsou používány klempířské stroje, nářadí a pracovní pomůcky. Lednice, 

mikrovlnné trouby jsou využívány v kuchyních. Výpočetní technika, služební telefony  

a hotovost v pokladně lze taky zahrnout do hodnotnějšího druhu majetku. Pro nakládání 

vykládání materiálu jsou využívány dva elektrické vysokozdvižné vozíky. Do vozového 

parku patří Ford Transit a osobní automobil Hyundai Matrix. V tabulce č. 1 je zobrazena 

celková hodnota aktiv. Podle principu ALARA lze navrhnout cenu pro zabezpečení 

objektu. Cena zabezpečení odpovídá 10–15 % z celkové hodnoty aktiv. V tomto případě 

lze využít až 2 431 500 Kč.  

 

Tabulka 1: Odhadnuté vyčíslení hodnoty aktiv [autor] 

 

Majetek Aktiva Cena [Kč]

Nemovitosti Budovy a stavby 10000000

Zásoby Materiál 5000000

Elektronika 250000

Nářadí 300000

2x Vysokozdvižný vozík 1400000

Vakuový tvarovací stroj 230000

Vysekávací stroj 115000

Převíjecí stroj 70000

Elektromechanické nůžky 370000

Řezačka 90000

2x Ohýbačka plechů 2000000

Odvíjecí zařízení 130000

2x Vysokofrekvenční lis 1200000

Děrovací lis 260000

Ford Transit 750000

Hyundai Matrix 250000

Volkswagen Passat 500000

Volkswagen Golf 400000

BMW 1000000

24315000
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Celková cena aktiv



 Modernizace fyzické bezpečnosti objektu Izolprotan                                                                                         Vojtěch Pavel 

_______________________________________________________________________________________ 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                   Stránka | 11  
 

5  Popis stávající fyzické bezpečnosti firmy 

V této části charakterizuji současný stav fyzické bezpečnosti firmy, kterou budu 

popisovat dle níže uvedeného členění.   

Rozdělení: 

- Technická ochrana 

• Perimetrická ochrana  

• Plášťová ochrana  

• Prostorová ochrana   

• Předmětová ochrana 

- Fyzická ostraha 

- Režimová ochrana 

5.1  Technická ochrana  

Zde se využívají prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

mechanických zábranných systémů, dohledových video systémů a kontroly vstupů.  

5.1.1  Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana areálu je tvořena ze vstupní a příjezdové brány a plotu. Jedná 

se o automatický vjezdový systém v podobě automaticky posuvné brány značky Hormann 

řízené dálkovým ovladačem CAME TOP 432EE. Brána je vysoká 160 cm a celé posuvné 

křídlo je z ocelového profilu o rozměru 100 x 60 mm, výplň je tvořená ze soustavy profilů 

5 x 5 mm.  Hlavní brána na obrázku č. 3. 
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Obrázek 3: Vstupní brána [autor] 

Kolem celého areálu je veden plot s pletivem značky Nylofor. Hranice plotu je 

označena červenou barvou na obrázku č. 4. Pletivo má oka o rozměru 50 x 200 mm a je 

připevněno k ocelovým sloupkům s roztečí 250 cm. Plot o celkové délce 300 metrů a výšce 

170 cm není vybaven podhrabovými překážkami ani vrcholovou zábranou. Plot je 

zobrazen na obrázku č. 5. 

 

Obrázek 4: Mapa areálu [autor] 
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Obrázek 5: Plot [autor] 

Jediný vchod do areálu je otevřen v době pracovní směny v časovém rozmezí od 6 

hodin do 15 hodin a slouží zejména pro vjezd a výjezd osobních a nákladních vozidel. 

Každý pracovník vlastní dálkový ovladač. Brána nemá závoru sloužící pro zamezení 

přístupu vozidel. 

5.1.2  Plášťová ochrana 

Z důvodu přehlednosti je nutné popsat každou budovu zvlášť.  

Hlavní budova 

Plášť hlavní budovy je postaven z cihel Porotherm o tloušťce 0,38 m. Zbylá část 

tvoří zdivo typu Ytong. Oblouková střecha je pokryta hydroizolační fólií Protan s nejnižší 

hranou na jižní straně směrem k zemědělské ploše.  

Vstup do hlavní budovy je přes dvoje prosklené automatické dveře KONE 

UniDrive se zamykáním na kód uvnitř objektu, zobrazeny na obrázku č. 6. Jednokřídlé 

dveře mezi hlavní budovou a dílnou č. 1 typu Proplast Efekt slouží jako vstup do 

metrového průchodu, který propojuje hlavní budovu a dílnu č.1. Průchod mezi objekty 

zobrazen na obrázku č. 7. 
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Obrázek 6: Automatické dveře [autor] 

 

Obrázek 7: Průchod mezi hlavní budovou a dílnou č. 1 [autor]  
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Okenní výplně lze rozdělit na dva druhy jednokřídlá a dvoukřídlá. Pět 

jednokřídlých oken o rozměru 1000 mm x 1300 mm. Okenní mříže v již nespolehlivém 

stavu jsou u jednokřídlých oken směrem k zemědělské ploše, zobrazeny na obrázku č. 8. 

Šest dvoukřídlých o rozměru 2000 mm x 2600 mm. Všechna okna od značky Proplast 

modelu OMEGA disponují dvojskly se dvěma bezpečnostními body pro zvýšení úrovně 

proti vloupání. 

 

Obrázek 8: Okenní mříže [autor] 

Dílna č. 1 a sklad 

Plášť klempířské dílny tvoří montovaná ocelová konstrukce vyplněna 

sendvičovými panely s izolací a pokryta vlnitým plechem. Šikmá střecha pokryta fólií 

Protan s nejnižší hranou k zemědělské ploše.  

Hlavní vstup do dílny pomocí jednokřídlých dveří Proplast OMEGA nebo přes 

sekční vrata od značky Kružík viz obrázek č. 9. Dvoje jednokřídlé okenní výplně Proplast 

chráněny okenní mříží.  
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Obrázek 9: Sekční vrata [autor] 

Prostor skladování materiálu a výdej zboží zákazníkům má čtyři možný vjezdy  

v podobě ocelových posuvných vrat, která mají pojezd a celkovou hmotnost zavěšenou 

v nadpraží otvoru a zdivu. Vratová křídla jsou ze sendvičových panelů s žárovým 

pozinkováním. Velikost vrat činí 3000 x 4000 mm. Uzamykání lze provést pouze zevnitř 

ručně. 

Dílna č. 2 

Konstrukčně řešené stejně jako předešlé dvě budovy s rozdílem ve výšce nejnižší 

hrany. V tomto případě je hrana směrem na sever. 

Vjezdem i vchodem využívána sekční vrata s integrovanými vstupními dveřmi od 

značky Kružík. V celé dílně zabudovány tři okenní výplně bez okenních mříží. 
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5.1.3    Prostorová ochrana 

V rámci bakalářské práce je potřeba popsat ochranu vnitřních prostor chráněného 

objektu. 

Hlavní budova  

Vstupy do všech místností hlavní budovy tvoří klasické dveře s cylindrickou 

vložkou. Prostor hlavní budovy a dílny č. 1 je průchozí přes metrový průchod, kde jsou 

odděleny dveřmi Proplast.  

Dílna č. 1 

Všechny dveře jsou vybaveny dozickým zámkem.  

Sklad 

Veškeré prvky prostorové ochrany skladu jsou totožné s plášťovou ochranou. 

Popsány jsou v předešlé kapitole. 

Dílna č. 2 

Ani zde nejsou využity žádné jiné prvky ochrany vnitřního prostoru, než které byly 

popsány v plášťové ochraně dílny č. 2. 

5.1.4  Předmětová ochrana 

Naproti hlavnímu vstupu do hlavní budovy se nachází kancelář s malou 

pokladničkou Rottner Traun 3. Slouží hlavně jako uložiště pro finanční hotovosti z denních 

tržeb.  

5.2  Fyzická ostraha 

Objekt není chráněn žádnou formou kvalifikované fyzické ostrahy, zejména kvůli 

nákladnosti těchto služeb. 

5.3  Režimová ochrana 

V rámci dodržení podnikových směrnic režimové ochrany zajišťuje pohyb vozidel, 

osob a klíčový režim v celé společnosti. V době mimo pracovní dobu zde není zajištěn 

žádný druh režimové ochrany.   
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Pohyb vozidel 

Před hlavní budovou se nachází parkoviště určené pro vozidla zaměstnanců a hostů. 

Hosté mají dovoleno vjezd bez předchozí telefonické domluvy. Vjezd je umožněn pro 

vozidla zajišťující zásobování materiálu a odvoz připravených výrobků vycházející 

z vystavené objednávky, telefonické domluvy s jednatelem společnosti. Z důvodu 

nakládání a vykládání zboží je v areálu využíván vysokozdvižný vozík, který může řídit 

pouze oprávněná a proškolená osoba.  

Pohyb osob 

V areálu objektu je oprávněn pohyb zaměstnancům společnosti. Pracovníci mají 

smluvně určeno místo vykonání práce a oprávnění k činnosti. Přítomnost hostů v objektu si 

domlouvá a osobně zajišťuje jednatel společnosti, následně je uvede do kanceláře.  

Klíčový režim 

Slouží pro oprávnění vstupu do jednotlivých uzamčených částí objektu. Pomocí 

jednoho generálního klíče se využívá principu odemykání více dveří. Každý pracovník 

využívá systému pro otevření předem určených dveří. 

5.4  Shrnutí stávajícího stavu zabezpečení objektu 

Odpovídající zabezpečení objektu je určeno podle druhu a množství rizik, která 

hrozí organizaci. 

Firma byla dostavěna poměrně v nedávné době a není zde využíváno dostatečně 

odpovídající úrovně zabezpečení. Absence důležitých prvků MZS v perimetrické ochraně, 

kdy drátěný plot postrádá žiletkové dráty nebo jakýkoliv typ podhrabových překážek. 

Nahrazení starých okenních mříží za nové na jižní straně objektu směrem k zemědělské 

půdě.  

Dle mého názoru úplná nepřítomnost fyzické ostrahy a prvků PZTS, VSS vystavuje 

objekt obrovskému riziku neoprávněného pohybu uvnitř areálu.  Je více než žádoucí, aby 

bylo vytvořeno maximálního zabezpečení areálu za adekvátní cenu a zároveň použití 

většího množství druhů detektorů proti možným způsobům obcházení ochrany. Zejména 

z finančního hlediska bude fyzická ostraha nahrazena pomocí PZTS a VSS.  
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Pro odhalení největších rizik a slabin fyzické bezpečnosti bude vytvořena analýza 

rizik s následným návrhem efektivního a účinného návrhu zabezpečení objektu. 
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6  Posouzení rizika úrovně fyzické bezpečnosti 

Vyhodnocení rizik vychází z důležité analýzy rizik, která slouží pro minimalizaci 

rizik určitých činností pro společnost. Rizika budou vyhodnocena a z nich určena nejméně 

a nejvíce závažná. Postupně stanoven modernizovaný postup pro snížení rizik a jejich 

následků.  

Existuje mnoho procedur a programů k řešení analýzy a hodnocení rizik. Postupuje 

se od identifikace problému, ve kterém nejdříve identifikujeme rizika procesní a poté 

strukturální. Procesní rizika jsou způsobená lidským faktorem, tedy např. zaměstnanci, 

zákazníky a další. Strukturální převážně technickou chybou mechanických zábranných 

systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, kamerových systémů  

a další. Následuje analyzování současného stavu a nový optimalizovaný návrh na 

zabezpečení objektu.  

Vhodný výběr metody ovlivní výsledek, proto je důležitým faktorem analýzy rizik.  

Pro identifikaci hrozících rizik a zejména kvůli grafickému znázornění jsem zvolil 

Ishikawův diagram, tzv. metoda „rybí kostry“. Pro výpočet metodu FMEA a výslednou 

verifikaci pomocí Analýzy souvztažností.  

6.1  Ishikawův diagram 

 Jedná se o analytickou techniku využívající grafické znázornění pro vytvoření 

modelu a struktury procesu, které vede k přehledné identifikaci příčiny daného problému. 

Zobrazuje propojení a závažnost mezi částmi problému. [22]  

 V diagramu jsou zobrazeny zásadní faktory problémů způsobující následek. Každý 

z nich je tvořen dalšími jednotlivými příčinami. [22] 

Stanovený následek na hlavní větvi navazuje dále v rozkreslení vedlejších větví 

zobrazující dílčí problémy. Pro orientaci rozčleněny na oblasti:  

• Selhání Mechanických zábranných systémů 

• Selhání prostorové ochrany 

• Selhání režimové ochrany a fyzické ostrahy 

• Přítomnost cizí osoby 
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• Zaměstnanci firmy 

• Mimořádná událost 

Příčiny jsou zobrazeny v příloze č. 1 využitím Ishikawova diagramu. 

6.2  Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

FMEA z anglické zkratky Failure Mode and Effects Analysis je do češtiny 

přeložena jako analýza možných vad a jejich důsledků. Historicky se metoda už objevila 

v roce 1949, kdy byla použita v americké armádě pro vyvarování se chyb pří používání 

zařízení a strojů. Využití pokračovalo ve společnosti NASA pro hledání závažnějších rizik. 

V začátcích 80. let byla uplatněna pro zpracování příručky a zahrnuta do normy QS9000. 

Univerzilita metody se využila ve velkém množství různých odvětví řízení rizik a řízení 

bezpečnosti. [16] 

Tato analýza slouží pro identifikaci nebezpečí a vychází z rozboru způsobu selhání 

a možných důsledků. Příčiny a důsledky jsou hledány pomocí selhání, která jsou 

prováděna strukturovaně a systematicky. [22] 

Výsledným řešením je formulování tabulky s obsahem týkající se doporučení pro 

zlepšení bezpečnostních prvků. Pro určení rizikového faktoru a správného posouzení, zdali 

je riziko přijatelné nebo nepřijatelné se zaobírá vzorec na výpočet konkrétního rizika, 

uveden níže (1). [2] [22] 

R= P * N * H       (1) 

R – míra rizika 

N – koeficient pro závažnost následků 

P – koeficient pro pravděpodobnost vzniku rizika 

H – koeficient pro odhalitelnost rizika 
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Tabulka 2: Jednotlivé parametry FMEA [22] 

 

V tabulce číslo 2 jsou zobrazeny parametry, kdy jejich počet může být zaveden dle 

řešeného problému a jeho podmínek. Zejména kvůli přehlednosti je níže uvedeno  

5 parametrů pro hodnocení. 

Paretův diagram s Lorentzovou křivkou 

Pro výsledné hodnocení je využit Paretův diagram a Lorentzova křivka s pravidlem 

80/20 pro zobrazení nejzávažnějších rizik. Za 80 % následků odpovídá pouze 20 % jejich 

příčin. Rizika spadající do limitu 80 % jsou vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. [22] 

Paretův diagram vychází z vypočtených dat metodou FMEA a sestrojení histogramu 

vyžaduje určení kumulativní četnosti. Lorentzova křivka je vypočtena z relativně kumulativní 

četnosti. Oba vzorce jsou uvedeny níže (2), (3). [22] 

𝑁𝑖=Σ𝑛𝑘=𝑖𝑘=1𝑛1+𝑛2+⋯+𝑛𝑖      (2) 

Ni … kumulativní četnost rizika  

n1 – ni … vypočtené hodnoty rizika  

𝐹𝑖=𝑁𝑖𝑁 * 100[%]       (3) 

Fi … relativní kumulativní četnost rizika [%]  

Ni … kumulativní četnost rizika  

N … celková kumulativní četnost všech hodnot rizik 
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Procesní rizika – FMEA 

Podle vypsaných jednotlivých parametrů z tabulky č. 2 jsem vypočítal výslednou 

míru rizika všech druhu nebezpečí. Hodnoty jsou znázorněny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Jednotlivá procesní rizika [autor] 

 

Následovalo stanovení přijatelných a nepřijatelných procesních rizik podle 

Paretova pravidla 80/20. Tomu předcházelo sestupné seřazení rizik z tabulky č. 5  

a vypočítání kumulativní četnosti. Z těchto dat byl sestaven Paretův diagram 

s Lorentzovou křivkou. Na grafu v obrázku č. 10 je vyznačena hranice mezi přijatelnými  

a nepřijatelnými riziky černou čarou. Doleva od černé svislé přímky rizika vyhodnocena 

jako přijatelná, doprava nepřijatelná.  

č. Druh nebezpečí Procesní riziko P N H Míra rizika

1 Pomoc v trestné činnosti 2 4 3 24

2 Neuzamčení dveří či oken 5 4 3 60

3 Porušení bezpečnostních předpisů 3 3 2 18

4 Krádež 5 3 4 60

5 Ztráta klíčů 4 4 3 48

6 Únava - Nepozornost 4 3 2 24

7 Neoprávněná manipulace 4 3 4 48

8 Krádež majetku 5 5 4 100

9 Poničení vybavení 3 3 3 27

10 Nepovolený vstup 4 3 4 48

11 Evakuace osob - požár 3 3 1 9

12 Evakuace osob - výbuch 2 4 1 8

13 Omezení provozu - technická porucha 4 3 2 24

14 Teroristický útok 1 5 2 10

Zaměstnanci firmy

Přítomnost cizí osoby

Mimořádná událost
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Obrázek 10: Paretův diagram – procesní rizika [autor] 

 

Strukturální rizika – FMEA  

Tabulka č. 4 zobrazuje vypočítanou míru rizika vyplývajících ze strukturálních rizik. 

Pro výpočet byly použity hodnoty z tabulky č. 2. 
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Tabulka 4: Jednotlivá strukturální rizika [autor] 

 

Poté byl vytvořen Paretův diagram se znázorněním pravidla 80/20 černou čarou 

obdobně jako pro rizika procesní. Paretův diagram pro strukturální rizika zobrazen na 

obrázku č. 11. Strukturální rizika vlevo od čáry označují ovlivňující druhy nebezpečí. 

Riziko č. 14 – vstup do neveřejných částí, č. 1 – nezamčené zámky dveří v prostoru, č. 7,8 

– rozbití skleněné výplně dveří a oken, č. 5 – překonání mříže a okna,  

č. 13 – žádná fyzická ochrana, č. 10 – chybějící prvky VSS a č. 9 – chybějící prvky PZTS. 

Rizika vpravo od čáry nemají zásadní vliv na bezpečnost objektu. Vycházející stanovené 

informace jsou důležité pro vytvoření nového inovativního zabezpečení pro prostor firmy. 

č. Druh nebezpečí Strukturální riziko P N H Míra rizika

1 Perimetrická ochrana - překonání brány 3 3 3 27

2 Perimetrická ochrana - překonání plotu 3 3 3 27

3 Plášťová ochrana - překonání zámku 3 4 3 36

4 Plášťová ochrana - překonání sekčních vrat 3 4 3 36

5 Překonání mříže a okna 5 4 3 60

6 Možné vniknutí přes střechu 2 3 3 18

7 Rozbití skleněné výplně oken 4 4 3 48

8 Rozbití skleněné výplně dveří 4 4 3 48

9 Chybějící prvky PZTS 5 5 4 100

10 Chybějící prvky VSS 5 5 4 100

11 Nezamčené zámky dveří v prostoru 4 4 3 48

12 Žádný režim vstupu a výstupu 4 3 3 36

13 Žádná fyzická ostraha 5 5 4 100

14 Vstup do neveřejných částí objektu 4 4 3 48

15 Odemknuté některé dveře 4 3 3 36

Selhání režimové ochrany a fyzické ostrahy

Selhání MZS

Selhání prostorové ochrany
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Obrázek 11: Paretův diagram – strukturální rizika [autor] 

6.3 Analýza souvztažnosti 

Pomocí metody analýza souvztažnosti byly porovnány jednotlivé vazby mezi riziky 

vycházejících z Ishikawa diagramu a z metody FMEA. 

Analýza se skládá z více samostatných fází. Začíná se identifikováním možných 

zdrojů bezpečnostních rizik. Tato část byla již vytvořena pomocí Ishikawa diagramu  

a jejich informace jsou dále použita. Na první část navazuje metoda pro posouzení vazby 

mezi jednotlivými riziky. Vychází se z úvahy, zdali určené riziko (označeno jako „RA“) 

může vyvolat a mít vliv na riziko „RB“. Pro kladnou odpověď je přiřazeno číslo 1, pro 

zápornou pak číselná hodnota 0. Obdobným způsobem jsou přiřazeny hodnoty v celé 

matici pro rizika procesní i strukturální. Pro výsledný graf je určená míra relativního 

vzájemného působení mezi koeficienty KAR a KBR, které jsou v grafu rozděleny na čtyři 

kvadranty. Rozdělení vychází z vypočtených pomocných os (O1 a O2). Jednotlivé kvadranty 

vyjadřují: 

I. kvadrant – Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. kvadrant – Sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant – Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. kvadrant – Relativní bezpečnost [21] 

Postup výpočtu koeficientů KAR a KBR: 
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                               KAR = [(Σ Kar / (x-1)] * 100 (%)                                                          (4) 

                               KBR = [(Σ Kbr / (x-1)] * 100 (%)                                                          (5) 

 

KAR vyjadřuje % počet návazných rizik Rb 

KBR  vyjadřuje % počet vyvolaných rizik 

X  udává počet rizik 

RA  zvolené riziko 

RB zbytková rizika – pro porovnání s Ra 

 

Postup výpočtu os matice (O1 a O2): 

                      O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * S [%]                                           (6) 

                      O2 = 100 - [(Kbr max - Kpr min) : 100] * S [%]                                          (7) 

O1, O2  pomocné osy 

S  vyjadřuje spolehlivost, stanovena na číselnou hodnotu 80  

V tabulkách č. 5 a 7 jsou znázorněny hodnoty pro procesní a strukturální rizika. 

Koeficienty jednotlivých procesních a strukturálních rizik zobrazeny v tabulkách č. 6 a 8. 

Výsledná míra procesních a strukturálních rizik je zobrazena na obrázku č. 12 a 13. 

Tabulka 5: Matice pro procesní rizika [autor] 

 

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

1 X 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2 1 X 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6

3 0 1 X 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6

4 1 1 1 X 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6

5 1 1 1 1 X 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6

6 1 1 1 0 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 4

7 0 0 1 0 0 0 X 1 1 0 1 1 1 0 6

8 1 1 1 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 0 9

9 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0 1 1 1 0 4

10 0 1 0 0 0 0 1 1 1 X 1 1 0 1 7

11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 0 3

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 1 0 3

13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 X 0 4

14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 X 5

 ∑ Kbr 5 7 8 4 2 0 2 7 7 6 7 8 7 2 X

RA
RB

 ∑ Kar
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Tabulka 6: Koeficienty procesních rizik [autor] 

 

 

 

Obrázek 12: Analýza souvztažnosti – procesní rizika [autor] 

 

Tabulka 7: Matice pro strukturální rizika [autor] 

 

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

Kar [%] 23 46 38 46 46 23 46 69 31 54 23 23 31 38

Kbr[%] 38 54 62 31 15 0 15 38 54 46 54 62 54 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

2 1 X 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

3 0 0 X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6

4 0 0 1 X 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6

5 0 0 1 1 X 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6

6 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

7 0 0 1 1 1 1 X 1 0 0 0 0 0 1 0 6

8 0 0 1 1 1 0 1 X 0 0 0 0 0 1 0 5

9 1 1 1 1 1 1 1 1 X 0 0 0 0 1 0 9

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 0 0 0 1 0 9

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1 2

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 3

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 X 1 1 11

14 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 X 0 7

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X 2

 ∑ Kbr 4 4 10 10 10 10 11 10 0 0 3 0 1 13 3 X

 ∑ Kar
RB

RA
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Tabulka 8: Koeficienty procesních rizik [autor] 

 

 

Obrázek 13: Analýza souvztažnosti – strukturální rizika [autor] 

Závěr z analýzy souvztažnosti procesních a strukturálních rizik popisuje tabulka 

číslo 9. 

 

Tabulka 9: Výsledná míra procesních a strukturálních rizik [autor, čerpáno z 22] 

 

6.4 Závěrečné vyhodnocení rizik 

Důležitým bodem analýzy je závěrečné porovnání výsledků metod. V tabulce č. 10  

a 11 jsem jednotlivé hodnocení seskupil a zobrazena jsou nejzávažnější rizika. Rizika 

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

Kar [%] 50 50 43 43 43 14 43 36 64 64 14 21 79 50 14

Kbr [%] 29 29 71 71 71 71 79 71 0 0 21 0 7 93 21
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procesní i strukturální na sebe vzájemně působí, proto je nezbytné vytvořit prevenci u obou 

typů rizik. 

 

Tabulka 10: Porovnání výsledků analýz pro procesní rizika [autor] 

 

Tabulka 11: Porovnání výsledků analýz pro strukturální rizika [autor] 

 

Nejzávažnější rizika jsou pro lepší přehlednost vypsána na obrázku č. 14. 

Z analýzy vyplývá nutnost zaměřit se zejména na prvky prostorové ochrany. Chybějící 

prvky PZTS a VSS vede k riziku krádeže majetku a možnosti poničení vybavení firmy. 

Další důležitý bod představuje absence fyzické ostrahy, která může vést k selháním prvků 

MZS a vniknutí do budovy společnosti. 

 

Obrázek 14: Nejzávažnější rizika [autor] 

 

 

 

 

 

Riziko č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FMEA + Paretova analýza X X X X X X X

Analýza souvztažnosti X X X X X X X

Vyhodnocení X X X

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

FMEA + Paretova analýza X X X X X X X

Analýza souvztažnosti X X X X X X X X X X X X

Vyhodnocení X X X X X X
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7 Návrh inovativní varianty fyzické bezpečnosti pro firmu 

Na základě zjištěných údajů a výpočtů v předešlých kapitolách bude vytvořen 

návrh na provedení modernizovaného systému fyzické bezpečnosti v objektu. Kapitola 

bude zahrnovat i finanční náklady na nový systém a samotný návrh bude vycházet 

z princip ALARA. Výše finanční částky byla stanovena dle tabulky 1 na 2 431 500 Kč. 

Návrh bude zejména zaměřen na zajištění fyzické bezpečnosti a minimalizaci 

nepřijatelných rizik viz obrázek č. 14. Řešení je rozděleno do čtyř kategorií na mechanický 

zábranný systém, dohledový videosystém, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

a režimovou ochranu. K řešení je přidělena i finanční náročnost jednotlivých prvků.  

Hlavním principem při navrhnutí modernizovaného opatření bude relativní 

zachování mechanického zábranného systému. Důležitým řešením bude především 

zavedení PZTS s dohledovým videosystémem a prvků režimové ochrany proti 

samovolnému pohybu cizích osob. 

Před samotným návrhem je nutné určení stupně zabezpečení firmy. Vychází se  

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky. Hlavní stupně jsou určeny podle výbavy a míry 

funkcí jednotlivých komponentů. Mezi základní kritéria patří provozování, vyhodnocení, 

detekce a napájení komponentu. Dále i zabezpečení proti sabotáži, schopnost monitorování 

a zachování záznamu událostí. [3]  

Norma vymezuje čtyři různé stupně zabezpečení dle míry rizika, které je stanoveno 

druhem pachatele a jeho vybavením. 

1. Stupeň zabezpečení – nízké riziko (byty, garáže, rodinné domy apod.) 

2. Stupeň zabezpečení – nízké až střední riziko (komerční objekty) 

3. Stupeň zabezpečení – střední až vysoké riziko (ceniny, zbraně, informace, 

narkotika) 

4. Stupeň zabezpečení – vysoké riziko (objekty národního a vyššího významu) [7] [8] 

Zabezpečovací prvky by měly splnit minimálně II. stupeň zabezpečení. Z toho 

vychází vybrané komponenty systému spadající do odpovídající bezpečnostní třídy. 

Charakteristika stupně je definována následovně: vetřelec nebo lupič má omezené znalosti 

systémů EZS a používají běžného nářadí a přenosných nástrojů.“ [18]  
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Norma ČSN EN 1627 až 1630 stanovuje odolnost bezpečnostních prvků a co 

všechno musí vydržet při překonání zlodějem. V tomto případě se využije bezpečnostní 

třídy č. 2, charakterizována jako: „Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání  

s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti 

MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.“ [3] 

7.1 Technická ochrana  

V této kapitole budou popsány a prvky perimetrické, plášťové a prostorové 

ochrany. 

7.1.1  Perimetrická ochrana 

V této kapitole dojde k inovaci perimetrické ochrany, kde je doporučeno přidat 

osvětlení s čidlem reagujícím na pohyb. Svítidlo od značky Olimp, model LED S nabízí 

venkovní svítidlo se senzorem pohybu 02827 za 1572 Kč. Doporučený počet v podobě  

4 ks, u hlavního vstupu, dílny č. 1 a 2, vstupní brány. Produkt je uveden na obrázku č. 15. 

 

 

Obrázek 15: Svítidlo s pohybovým čidlem 02827 [26] 

 

Pro regulaci pohybu stávající posuvné brány, která je nepřetržitě otevřena v době 

pracovní doby je nutné zabudovat zvonek pro vpuštění hostů do areálu nebo ohlášení 

návštěv. Přes internetový obchod Mall.cz lze koupit zvonek značky Optex za 419 Kč. 

Zvonek je uveden na obrázku č. 16. 
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Obrázek 16: Bezdrátový zvonek Optex [20] 

Celkové náklady na perimetrickou ochranu stanoveny v tabulce č. 12. 

 

Tabulka 12: Celkové náklady na perimetrickou ochranu [autor] 

 

7.1.2  Plášťová ochrana 

V celém objektu jsou instalována okna a dveře vyhovující. Okna obsahují izolační 

dvojsklo a disponují dvěma bezpečnostními body pro vyšší ochranu proti vloupání. 

Automatické dveře u hlavního vstupu spadají do bezpečnostní třídy RC3. 

Mříže jsou instalovány na oknech ze strany, kde je zemědělská půda a hrozí 

největší riziko vniknutí do objektu. Ale nejsou v dobré kvalitě a vyžadují nahrazení 

novými. Proto navrhuji zakoupení osmi bezpečnostních mříží ADLO v ceně 7787 Kč za 

kus a jedné bezpečnostní mříže na dvoukřídlé okno v ceně 25 948 Kč. [4] [5] 

Dohledový videosystém 

Důležitým prvkem ke zvýšení bezpečnosti celého objektu a možnosti předejít 

problémům týkající se vloupání či krádeže vede pořízení dohledového videosystému 

s kombinací funkční PZTS. Využito bude čtyř venkovních kamer od značky AXIS, model 

M3104-LVE za 7625 Kč/kus, viz obrázek č. 17. Dvě budou namontovány na rohy dílny č. 

2 s možností snímat obraz u příjezdové brány, hlavního vstupu a vstupu do dílny č. 2. Další 

bude namířena na vstupu do dílny č. 1 a skladu. Poslední bude zaznamenávat prostor 

objektu od zemědělské půdy. Součástí kamery je záznamové zařízení s doporučeným 

umístěním v kanceláři, kde bude mít přístup jenom vedoucí společnosti, případně jiná 

určená osoba zastupující v jeho nepřítomnosti.  
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VSS se záznamem podléhá nařízení o ochraně osobních údajů GDPR účinného od 

25. května 2018. 

Navrhnutý kamerový systém spadá do nařízení o ochraně osobních údajů GDPR 

účinného od 25. května 2018. Veškeré získané záznamy bude mít v kompetenci majitel 

objektu. Areál bude připojen na DPPC, proto navrhuji uchování záznamu na jeden den. 

Doplněno musí být i dobře viditelné označení, že areál je střežen kamerovým systémem. 

Bezpečnostní značka s textem „objekt střežen kamerovým systémem“ bude instalována při 

vstupu do areálu a před vstupem do hlavní budovy.  

 

Obrázek 17: IP kamera AXIS [1] 

Celkové náklady na plášťovou ochranu stanoveny v tabulce č. 13. 

 

Tabulka 13: Celkové náklady na plášťovou ochranu [autor] 

 

7.1.3  Prostorová ochrana 

Z analýzy vychází absence prvků PZTS mezi nejzávažnější rizika a vyžaduje si tak 

největší inovace. Všechny komponenty budou pořízeny od firmy Jablotron. Jednotlivé 

navrhnuté díly budou charakterizovány níže. Celkové náklady nebudou zahrnovat cenu za 

montáž. 

Součástí celého systému bude JA – 83 K ústředna zabezpečovacího systému pro 

vyhodnocení přijatých signálu ze všech připojených detektorů a prvků systému v ceně 
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2759 Kč. Produkt uveden na obrázku č. 18. Umístěna bude v technické místnosti 

společnosti. [14]  

 

Obrázek 18: Ústředna zabezpečovacího systému JA – 83 K [14] 

Komunikaci mezi mobilním zařízením a internetem zprostředkuje začleněný GSM 

komunikátor JA – 82 Y za 6963 Kč, jenž je schopen nahlásit události formou SMS zpráv 

nebo předáním hlasové zprávy. Veškeré události jsou odkázány na předem v systému 

zadaný mobilní telefon. Při aktivaci z některých prvků PTZS dojde informování pověřené 

osoby. Zvolenou osobu urči jednatel společnosti, osoba tak bude zodpovědná za chod 

firmy. Při přijatí signálu přes telefon následuje ověření situace dostupným VSS. V případě 

nutnosti ihned volat Policii ČR. [13] 

Doplněním systému o radiový modul JA – 82 R nyní ústředna disponuje schopností 

spojit až maximálních padesát zařízení a nevyžaduje instalovat kabeláž od každého 

komponentu. Cena za modul činí 3010 Kč. [15] 

Za automatickými dveřmi u hlavního vstupu bude instalována programovací 

bezdrátově připojená klávesnice JA – 81 F (viz obrázek č. 19). Klávesnice vybavena 

čtečkou přístupových karet je bezdrátová a využívá napájení z dvou baterií. Cenová 

hodnota klávesnice je 2853 Kč. [12] 

 

Obrázek 19: Bezdrátová klávesnice JA – 81 F [12] 
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Pro zaznamenání jakékoliv aktivity budou sloužit PIR detektory pohybu a rozbití 

skla. V tomto případě jsou vybrány bezdrátové detektory JA – 83 PB (viz obrázek č. 20). 

Dosahuje vysoké odolnosti proti falešným poplachům pomocí digitální analýzy. Rozsah 

pokrytí podlahové plochy dosahuje 112 m2 pod úhlem detekce až 120° a délkou záběru 12 

metrů. Využity budou 3 detektory v hlavní budově, po jednom kusu v dílně č. 1 a dílně č. 2 

a 2 čidla ve skladě. Cena jednoho čidla činí 2069 Kč. Dosah však může být změněn 

alternativní čočkou, a proto v případě prostoru skladu navrhuji chodbovou čočku JS - 7904 

s dosahem až 25 metrů. Alternativní čočka stojí 60 Kč. 

 

Obrázek 20: Bezdrátový PIR detektor pohybu osob a rozbití skla [11] 

Dalším prvkem je akustická siréna JA – 80 A umístěna na stěně u hlavní vchodu 

pro akustickou a optickou signalizaci v poplachovém stavu. Cena činí 2608 Kč. [10] 

Využití antény v tomto případě není nutné, dosah mezi ústřednou a každým 

připojeným zařízením je dle výrobce uváděn až na 300 metrů. Životnost baterií při běžném 

využití na dobu 3 let. Veškeré finanční náklady na inovační zařízení prostorové ochrany 

jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

 

Tabulka 14: Celkové náklady na prostorovou ochranu [autor] 
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Celý systém PZTS bude v aktivním stavu během mimo pracovní doby, tedy každý 

pracovní den od 15:00-6:00 a nepřetržitě přes sobotu a neděli. Její běh budou řídit 

zaměstnanci firmy ve vedení společnosti, případně pověřená osoba jednatelem společnosti. 

Aktivace i deaktivace bude fungovat na základě předem zvoleného číselného kódu, jehož 

zapsání se provede na bezdrátové klávesnici u hlavního vstupu do budovy. 

7.2  Fyzická ostraha 

Jedno z nejzávažnějších rizik byla absence fyzické ostrahy. Tento fakt je vyřešen 

pomocí nového systému PZTS a VSS. Nad celým objektem bude aktivní ochrana pomocí 

určené DPPC, tedy dojde k propojení PZTS a určené centrály. Pracovníci firmy DPPC 

vyhodnotí případné poplachové stavy a dále zajistí jednotku, která provede kontrolu 

objektu v jejím místě. Finanční náklady spojené s pronájmem služeb se pohybují od 500 

Kč – 2300 Kč za měsíc. Ideální volbou firmy je Berserk-security s.r.o., jejíž pobočka sídlí 

v nedalekém Hradci Králové. Do 20 minut od vyhlášení poplachu bude schopna výjezdová 

jednotka dorazit k objektu.  

7.3  Režimová ochrana 

Ve společnosti bude fungovat systém generálního a hlavního klíče. Generální 

úroveň bude vlastnit pouze vedení firmy s možným přístupem do každé místnosti. Hlavní 

klíče budou vlastnit vedoucí skladu, nebude jim umožněn vstup do kanceláří vedoucích 

společnosti. Zbylí pracovníci ve výrobě disponují pouze přístupem do výrobní části. 

Režim vstupu a pohybu cizích osob v areálu společnosti by měl být umožněn 

dispozicí namontovaného zvonku u vstupní brány, pomocí kterého se návštěvy ohlásí. 

Pověřený zaměstnanec, vlastník dálkového ovládání, povolí vstup osobě do areálu.  

Pověřená osoba by měla být vedoucí skladu, jenž má na starosti příjem a expedici 

zboží. Vedoucí skladu má na starost obsloužit nově příchozí osoby, tudíž se dobře 

orientuje v jejich příjezdu a odjezdu. Pokud nebude přítomen, zastoupí ho jiný skladník.  

Rozmístění jednotlivých prvků inovativní fyzické bezpečnosti objektu je zobrazeno 

v přílohách č. 3 až 5. 
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7.4  Celkové náklady inovativního opatření 

Výsledná částka inovativního zabezpečení je shrnuta v tabulce č. 15. V celkových 

nákladech nejsou započteny poplatky za instalaci a montáž, které cenu navýší. Nejdražší 

položkou byla plášťová ochrana objektu z důvodu nových bezpečnostních mříží a kamer. 

Významný podíl z částky má prostorová ochrana, zejména kvůli novým prvkům PZTS  

a VSS. 

 

Tabulka 15: Celkové náklady na inovativní zabezpečení [autor] 

 

Finanční částka 158 187 Kč zdaleka nedosahuje 10 % z hodnoty aktiv firmy. Tímto 

byly splněny podmínky principu ALARA. 
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8    Závěr  

Záměrem této bakalářské práce bylo detailně popsat a zhodnotit stávající stav 

fyzické bezpečnosti zvoleného objektu, analyzovat nejzávažnější nedostatky a kritická 

místa. Z těchto analýz rizik vytvořit fungující inovativní opatření pro objekt, která sníží 

nedostatky a minimalizují rizika v aktuální zabezpečení objektu.  

V první části bakalářské práce se nachází teoretické vymezení řešené problematiky  

a definování často používaných pojmů z fyzické bezpečnosti. 

Následuje druhá část bakalářské práce popisující stávající stav fyzické bezpečnosti. 

Obsahuje umístění, popis okolí a daného areálu. Poté byla vyčíslena hodnota aktiv firmy  

a pomocí principu ALARA stanovena maximální výše finanční nákladů na realizaci 

inovativních prvků.  

Další část se věnovala určení nepřijatelných rizik. Pro identifikování a vyhodnocení 

rizik se použil Ishikawův diagram, metoda FMEA s Paretovým diagramem a Lorenzovou 

křivkou, a nakonec Analýza souvztažnosti. Z výsledků analýz byla přesně určena rizika, 

které je nutné minimalizovat. Největší nedostatky vyplývaly ze selhání prvků MZS, 

chybějících prvků PZTS a VSS a žádné fyzické ostrahy. 

Nedostatky u mechanických zábranných systémů se týkaly zejména používání 

zastaralých okenních mříží a možného překonání okenních výplní. Proto byly navrhnuty 

nové okenní mříže ze strany, kde je zemědělská plocha.  

Následovalo navrhnutí dohledového videosystému, který bude hlavně 

zaznamenávat prostor před jednotlivými vstupy do areálu a objektu. Dále jsem navrhl celý 

PZTS systém s rozložením čidel, klávesnice na ovládání, uložením ústředny a instalováním 

akustické sirény. Systém PZTS disponuje napojením na DPPC a v případě vyhlášení stavu 

poplach bude schopna přijet k objektu do 20 min. 

V rámci režimové ochrany bylo nutné vytvořit nové řešení pro režim vstupu  

a výstupu. Jako opatření jsem navrhl systém generálního klíče a zvonek namontovaný  

u hlavní brány pro omezení pohybu cizích osob v areálu. 

Celkové náklady na inovativní zabezpečení činí 158187 Kč a tím splňuje podmínku 

nepřesáhnutí 10 % hodnoty aktiv společnosti. Nejdražší položkou se podílí prvky plášťové 

ochrany. 
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Stanovený cíl bakalářské práce byl dle autora naplněn. Firma Izolprotan s.r.o nemá 

dostatečné zabezpečení objektu. Případný návrh by měla společnost použít pro zlepšení své 

fyzické bezpečnosti. Nová opatření povedou k minimalizaci nepřijatelných rizik 

vycházejících z analýzy rizik. 
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