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Anotace 

ZEZULKA, David. Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava 

[Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 2018, 90 s. 

 Diplomová práce pojednává o komplexním zabezpečení vybraného objektu 

autodopravy. Práce se skládá ze dvou částí, konkrétně teoretické a praktické. Teoretická 

část objasňuje základní rozdělení fyzické bezpečnosti, a to na technickou ochranu, 

reţimovou ochranu a fyzickou ostrahu, či základní informace v oblasti bezpečnosti, jakými 

jsou právní předpisy a technické normy potřebné pro danou problematiku.  

 Praktická část se zabývá aktuálním stavem objektu a statistice kriminality v daném 

území. V další podkapitole jsou obsaţeny analýzy a hodnocení rizik vybraného objektu. 

Výsledkem analýz jsou stanoveny návrhy inovativního řešení vedoucí k ochraně  

a zabezpečení majetku firmy. Na základě zvolené srovnávací metody jsou následně mezi 

sebou vzájemně porovnávány návrhy zabezpečení s ohledem na ekonomické zhodnocení 

navrţených variant. 

Klíčová slova: 

Bezpečnost, zabezpečení objektu, identifikace rizik, analýza rizik, kriminalita 
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Summary 

ZEZULKA, David. The security study of the Jozef Sochulák Autodoprava company object 

[Diploma thesis]. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2018, 90 s. 

This thesis deals with a complex security of a selected road-transport object. It is 

composed of two parts, theoretical and practical. The theoretical part aims to describe the 

basic information about security, which are technical protection, mode protection and 

physical security or basic information about security which include legal regulations and 

technical standards needed for the discussed issue.  

The practical part deals with the current state of the object and the end of the 

theoretical part is devoted to crime statistics in the local area. Following subchapter 

contains analyses and risk assessments for the selected object. The result of the analyses 

presents proposals for an innovative solution leading to protection and security of the 

company's property. Individual proposals are compared to each other using the selected 

comparative method that takes economic evaluations into consideration. 

Key words: 

Security, the securing of object, risk identification, risk analysis, criminality 
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Seznam zkratek 

ČSN- Česká technická norma 

PZTS- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

EPS- Elektrická poţární signalizace 

VSS- Dohledový videosystém 

MZS- Mechanické zábranné systémy 

PIR- Pasivní infračervené čidlo 

AMO- Arcelor Mittal Ostrava 

DPPC- Dohledové a poplachové přijímací centrum 

SBS- Soukromá bezpečnostní sluţba 

ČR- Česká republika 

I.K. – Index kriminality 
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Úvod 

Jiţ od prvopočátku naší existence je potřeba člověka chránit ţivoty, zdraví a majetek. 

Otázku bezpečí a vlastní ochrany, rodinných příslušníků a kmenových druhů museli řešit 

jiţ v dávných dobách, kdy bylo vyuţíváno nejprimitivnějších prostředků, často přírodního 

charakteru. Jako první mechanické zábrany byly vyuţívány úkryty před nebezpečnou zvěří 

v podobě skal, jeskyní, lesů, koryt řek. Prostředky vyuţívané k bezpečnosti se v průběhu 

let měnily a zdokonalovaly.  Historicky významný přelom v rozvoji prvků zabezpečení se 

psal na konci 18. a počátkem 19. století, kdy se začaly objevovat první okenní a dveřní 

dílce. Rozvoj elektroniky po 2. světové válce přinesl zcela nový pohled na bezpečnost, na 

trhu se začaly objevovat prvky jako magnetická čidla, která doplnila dosud vyuţívané 

mechanické kontakty. Následovala čidla pracující na vyhodnocení zvukové frekvence  

a také tzv. kapacitní čidla. Historie pasivního infračerveného čidla, které je dnes běţně 

jedním z nejvyuţívanějších zabezpečovacích prvků vůbec, se začala psát v 70. letech. 

Neustálý vývoj bezpečnostních technologií dokazuje, ţe tendence chránit svůj ţivot  

a majetek zůstává nezměněna a pocit bezpečí a jistoty je dnes povaţován za jednu ze 

základních ţivotních potřeb kaţdého jedince. 

V případě České republiky jde jiţ primárně o ochranu majetku. Demokratické 

uspořádání dnešní doby dává moţnost kaţdé fyzické a právnické osobě volného podnikání 

a s tím spojené hromadění majetku. Z aktuální studie nejbezpečnějších zemí světa se Česká 

republika umístila na šestém místě ze 163 sledovaných a hodnocených [13]. Z těchto 

statistik lze oprávněně nabýt dojmu relativně bezpečného a stabilního systému země.  

Diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií objektu firmy Jozef Sochulák 

Autodoprava, se sídlem v Ostravě- Kunčicích. Studie reaguje na přání majitele firmy, který 

chce touto cestou docílit a investovat do komplexnějšího zabezpečení. Závod se nachází 

v těsné blízkosti firmy Arcelor Mittal Ostrava a.s. (dále jen AMO), pod kterou spadá areál 

Kovák, jenţ slouţí jako ubytovna pro místní zaměstnance, ale především také jako 

„střecha nad hlavou“ pro sociálně slabší jedince.  

Tato práce sloţená z teoretické a praktické části udává základní přehled v oblasti 

bezpečnosti, základní právní předpisy dané problematiky a neposlední řadě také její 
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technické normy. Informace dosaţené v teoretické části byly pouţity jako vstupní údaje 

pro následnou analýzu rizik s cílem vytvořit návrh zabezpečení.  

Cílem práce je navrhnout optimální zabezpečení objektu společnosti zabývající se 

rozmanitými sluţbami v oblasti mezinárodní a vnitrostátní silniční dopravy, přepravy 

nadměrných nákladů, práce s hydraulickou rukou, nákladní sklápěcí dopravy, pronájmu, 

práce s autojeřáby a buldozery, která jiţ na trhu působí řadu let. 
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Rešerše 

Při vypracování diplomové práce byla vyuţita řada odborných publikací. Získané 

informace umoţnily hlouběji porozumět problematice týkající se bezpečnosti  

v souvislosti s bezpečnostní studií daného objektu. Mnohé z nich byly vyuţity jako hlavní 

zdroje informací pro vyhotovení teoretické části. 

U L  , Jan. Technická ochrana objektu: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2004. 182s. ISBN 978-7251-312-3.  

Publikace se zaměřuje na komplexní přehled problematiky v oblasti ochrany objektů 

a to konkrétně mechanických zábranných systémů, výpočet minimální doby průlomové 

odolnosti mechanických zábranných systémů. Dále jsou zde publikovány druhy, 

charakteristiky a moţnosti vyuţití mechanických zábranných systémů, předmětové, 

plášťové a perimetrické ochrany. Literatura byla pouţita pro poznatky týkající se prvků 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů jako zdroje, čidla, ústředny, ovládací 

zařízení, atd. 

U L  , Jan. Technická ochrana objektu: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2005. 229s. ISBN 80-7251-189-0. 

Jedná se o pokračování předešlé publikace autora, který se zde zaměřuje na 

problematiku jednotlivých druhů ochrany objektu pomocí doplňkových zařízení, jenţ jako 

celek tvoří poplachový zabezpečovací a tísňový systém. Mimo jiné se také zabývá 

projektováním zabezpečovacích systémů, čehoţ je značně vyuţito při zpracování 

teoretické části diplomové práce. 

LUDĚK, Lukáš, a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011. 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Uvedená kniha je soustředěna na ochranu osob, majetku a fyzickou bezpečnost. Lze 

zde nalézt několik částí, zejména pak princip vyuţitelnosti a funkce kamerových systémů 

v praxi nebo neméně důleţitý studijní obor zabývající se identifikací, analýzou  

a hodnocení rizik. Jsou zde popsány jednotlivé technologie a postupy obrany. Konečná 
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část je věnována bezpečnostní politice. Načerpané poznatky z publikace byly vyuţity pro 

zpracování jak teoretické, tak praktické části diplomové práce.   
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V teoretické části jsou vymezeny základní opěrné body potřebné k následujícímu 

zpracování diplomové práce. Zároveň poskytuje stručný přehled právních pojmů a norem 

v oblasti fyzické ochrany a bezpečnosti objektu. 

1.1 Definice a základní pojmy 

V úvodní části kapitoly jsou uvedeny definice a základní pojmy uţívané v celém 

rozsahu diplomové práce. V dnešní době je oblast bezpečnosti velice aktuálním a ţádaným 

tématem. Dnes a denně se lze v médiích setkat s pojmy jako riziko, nebezpeční, hrozba, 

apod. 

Bezpečnost 

Stav, ve kterém je systém schopen odolávat jak vnějším, tak vnitřním hrozbám, které 

mohou mít negativní dopad na jednotlivé prvky, případně systém. Cílem je dosaţení 

zachování struktury systému, stability a spolehlivosti. Soubor opatření vedoucí k ochranně 

a rozvoji lidské společnosti. [22] 

Bezpečnostní opatření 

Veškerá opatření, která vedou k eliminaci potencionálního ohroţení aktiva. [22] 

Nebezpečí 

Zdroj potenciálního ohroţení, poškození, újmy na ţivotech, zdraví, majetku  

a ţivotního prostředí. [22] 

Ohrožení 

Existence potenciálně nebezpečné zranitelnosti, jeţ můţe být zneuţita a můţe 

způsobit ztrátu na ţivotech, škody na majetku, sociální a ekonomické narušení nebo 

zhoršování ţivotního prostředí. Rozlišujeme dva typy ohroţení, a to přírodní nebo 

vyvolané lidskými procesy. [22] 
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Hrozba 

Pojem, který svými vlastnostmi, intenzitou, projevy a následky má schopnost 

poškodit, ohrozit, či zmařit zájmy a hodnoty chráněné státem, jako ţivoty, zdraví osob  

a zvířat nebo má potenciál poškodit ţivotní prostředí, majetky a významné historické  

a kulturní památky. [22] 

Kriminalita 

Je soubor činů uvedených v trestním zákoníku obvykle popisovaným podle prostoru, 

času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy 

společensky jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. [22] 

Narušení 

Situace, kdy došlo k narušení chráněného objektu. [22] 

Mimořádná událost 

Událost, kterou se rozumí škodlivé působení negativních sil a jevů, jenţ jsou 

vyvolány činností člověka, haváriemi, přírodními vlivy, které ohroţují zdraví lidí, zvířat, 

jejich ţivoty nebo také majetek. K eliminaci nebo odstranění následků mimořádných 

událostí je potřeba vyuţít záchranných a likvidačních prací. [22] 

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku neţádoucí události. Míru rizika lze posoudit na základě 

rizikových analýz, které pracují s individuální připraveností čelit hrozbám. Kaţdým 

okamţikem můţe dojít k aktivaci nebezpečí, které má tendenci zapříčinit vznik rizika. [22] 

Přijatelnost rizika 

Forma rizika, za které je právnická nebo fyzická osoba ochotna vynaloţit finanční 

prostředky pro minimalizaci rizik. Jedná se o vysoce individuální faktor. [22] 
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Analýza rizik 

Souhrn činností a postupů směřující k odhalení rizik. Analýzou rizik rozumíme také 

moţné scénáře hrozeb s cílem posouzení zranitelnosti a moţných dopadů při narušení nebo 

zničení prvků kritické infrastruktury. [22] 

Trestný čin 

Protiprávný čin, který je dle trestního zákoníku povaţován za trestný vykazující 

všechny znaky skutkové podstaty. [22]  

Objekt  

Ucelený ekonomický, technický nebo jiný systém, který tvoří prvky hmotné či 

nehmotné povahy. [22] 

Osoba neoprávněná 

Osoba, která má pouze vymezený přístup k pohybu v daném objektu. [22] 

Osoba oprávněná 

Osoba, jenţ má oprávnění ke vstupu na určitá místa v objektu. [22] 

Citlivý údaj 

Informace vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, náboţenském vyznání, 

zdravotním stavu, o trestních deliktech, pravomocném odsouzení osob, sexuální či 

politické orientaci nebo třeba také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci 

jedince. [22] 

Osobní údaj 

Informace v podobě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků týkající se určité nebo 

určitelné fyzické osoby, na niţ se konkrétní osobní údaj vztahuje. [22] 
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Aktivum 

Vše co můţe mít pro společnost nějakou hodnotu, která můţe být narušena 

působením hrozby. Je proto nutné, aby byla odpovídajícím způsobem aktiva chráněna. [22] 

1.2 Právní úprava fyzické bezpečnosti 

Do oblasti ochrany osob a majetku lze zahrnout mnoho právních předpisů. Česká 

republika, na rozdíl od některých států Evropské unie, je specifická tím, ţe zde není 

uveden jednotný právní předpis ani norma, která by komplexně řešila danou oblast. V této 

kapitole bude uveden stručný, ale výstiţný popis jednotlivých zákonů upravujících 

fyzickou bezpečnost. 

Neznalost zákona neomlouvá, proto by měl být kaţdý seznámen a informován  

o základních právních pramenech. Byť se Česká republika drţí na šestém místě, co se týče 

bezpečnosti země, přesto prudce stoupá poptávka po sluţbách zajišťujících fyzickou 

bezpečnost. V dnešní době se lze jiţ denně setkat s pracovníky komerčních bezpečnostních 

sluţeb v téměř kaţdém významném objektu, ve kterém by mohlo dojít k páchání trestné 

činnosti. Fenoménem dnešní doby je bezesporu ochrana objektu a fyzická ostraha, která je 

zajišťována stráţníky i v méně významných objektech. 

1.2.1 Ústava České republiky 

Zákon přijatý Českou národní radou dne 16.12.1992, který vyšel v platnost, stejně 

jako vznik samostatné České republiky ke dni 1.1.1993 jako zákon č.1/1993 Sb., Ústava 

České republiky ve Sbírce zákonů. Společně s Listinou základních práv a svobod vytváří 

základní právní ustanovení státu a jsou tak nejvýše postavenými zákony, tudíţ všechny 

ostatní zákony a předpisy z ní musí vycházet a musí s ní být v souladu. Na dodrţování 

Ústavy dohlíţí Ústavní soud. Zákon je rozdělen do 8 hlav a 113 článků. Jedná se o soubor 

právních norem deklarujících základní práva občanů a jejich demokratické principy České 

republiky. [25] 
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1.2.2 Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Jedná se o deklaraci 

základních lidských práv a svobod občanů, která byla přijata Českou národní radou. Tento 

právní předpis pojednává o vztahu mezi státem a občanem. [26] 

Články, které se přímo dotýkají fyzické ochrany osob a majetku jsou následující: 

Článek 6 odstavec 2: „Nikdo nesmí být zbaven života.“ 
1 

Článek 7 odstavec 1: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena 

může být jen v případech stanovených zákonem.“ 
1 

Článek 10 odstavec 2: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním  

o soukromého a rodinného života.“ 
1 

Článek 12 odstavec 1: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“ 
1 

1.2.3 Trestní zákoník 

Pro fyzickou bezpečnost je vyuţití Trestního zákona č. 40/2009 Sb.[30], vymezující 

skutkovou podstatu trestných činů, který definuje okolnosti vylučující protiprávnost 

základním právním předpisem zabývajícím se řešením problematiky vyuţití sebeobrany  

v reálných situacích kaţdodenního ţivota. Pojednává o činech za jiných podmínek 

trestných, splňujících všechny znaky skutkové podstaty, kterých se dopustí osoba 

v situacích například při sebeobraně, není trestným činem.  

Mezi okolnosti vylučující protiprávnost je moţné řadit: 

 krajní nouzi 

 nutnou obranu, 

 svolení poškozeného, 

 přípustné riziko, 

 oprávněné pouţití zbraně. 

                                                 
1
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 



Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava   Bc. David Zezulka 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství   - 10 - 

§ 28 Krajní nouze  

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

trestním zákonem, není trestným činem.“ 
2 

O termínu krajní nouze je moţné mluvit pouze v případě, ţe jedinci hrozí 

bezprostřední ohroţení na zdraví, ţivotě nebo majetku. V tomto případě můţe být uţito 

k odvrácení nebezpečí jakýchkoli postupů, přičemţ musí být splněná podmínka, ţe 

nedojde k stejně závaţnému nebo dokonce závaţnějšímu nebezpečí neţ které primárně 

hrozilo. [30] 

§ 29 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 
2 

Nutnou obranu lze vyuţít kdykoli je jedinec vystaven útoku, nebo odvrací hrozící 

nebo trvající útok. V případě zjevně nepřiměřeného útoku jiţ o nutné obraně nelze 

hovořit. [30] 

Mezi další vybrané pro danou diplomovou práci velmi důleţité pojmy jsou: 

 § 121 Vloupání 

 §178 Porušování domovní svobody 

 § 205 Krádeţ 

 § 228 Poškození cizí věci 

§ 121 Vloupání  

Neoprávněné vniknutí do uzavřeného prostoru zabezpečeného jistícími překáţkami 

(zámkem) za pomoci násilí. [30] 

 

2 

                                                 
2
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon. 
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§178 Porušování domovní svobody 

Ustanovení se zabývá neoprávněným vniknutím cizí osoby do obydlí. V opačném 

případě můţe být udělena sazba odnětí svobody a to na dobu aţ 5 let. [30] 

§ 205 Krádež 

Neoprávněné přisvojení cizí věci, popřípadě hodnoty. V tomto případě můţe dojít 

k odnětí svobody aţ 10 let. Příprava krádeţe je taktéţ trestná. [30] 

§ 228 Poškození cizí věci 

Ustanovení s trestní sazbou odnětí svobody aţ na jeden rok můţe být uloţena 

pachateli, který způsobí škodu v případě neoprávněného vniknutí do objektu. [30] 

1.2.4 Občanský zákoník 

Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující okruh soukromého 

práva hmotného, který je povaţován za jeden z nejdůleţitějších přepisů právního řádu. 

Zákon charakterizuje vztahy právnických osob a fyzických osob, a také vtah mezi státem  

a fyzickými a právnickými osobami. Pro danou diplomovou práci bylo vybráno ustanovení  

§ 14 svépomoc [31] 

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.“ 
33 

Odstavec 2: „Hrozí-li bezprostředně neoprávněný zásah do práva, může jej ten, kdo 

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

vzhledem k daným okolnostem přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, 

jež by bylo jinak zmařeno, musí ten, kdo k ní přikročil, obrátit neprodleně na příslušný 

orgán veřejné moci.“ 
3
 

                                                 
3
 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
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1.2.5 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je opěrným bodem upravujícím 

pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance na pracovišti s ohledem na všechna 

moţná rizika ohroţení související s výkonem práce. Základem je vyhledávání rizik a jejich 

příčin a úkolem je vyhodnocení a přijímání veškerých bezpečnostních opatření k jejich 

minimalizaci, popřípadě odstranění.  

Velice důleţité ustanovení je dáno §248, kde je zaměstnavatel oprávněn v rámci 

ochrany svého majetku kontrolovat zaměstnance, zdali nedochází k neoprávněnému 

vynášení zboţí či majetku. Pochopitelně je historicky známo, ţe největším nebezpečím 

představují právě zaměstnanci. Specifickou kontrolou je tzv. osobní prohlídka. Jedná se  

o důkladnou prohlídku, která můţe být vykonávána pouze osobou stejného pohlaví, aby 

byla zaručena důstojnost zaměstnance. [29] 

1.2.6 Trestní řád 

Je dán zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), popisuje 

postup činných orgánů v trestním řízení. Díky tomuto zákonu dochází k vyšetření  

a následnému potrestání pachatele trestných činů. 

Stěţejní pro ochranu osob je především § 76 odst. 2 Zadrţení osoby podezřelé, který 

umoţňuje komukoli zadrţet osobu podezřelou, která je přistiţena při páchání trestné 

činnosti, či bezprostředně poté, pokud je nutné zajistit totoţnost podezřelého, k zamezení 

útěku nebo k zajištění důkazů. Osoba, jeţ takto zadrţela podezřelého, je povinná bez 

odkladu oznámit a předat jedince policejnímu orgánu, popřípadě příslušníkovi ozbrojených 

sil. 

1.2.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

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

zákonů. Vztahuje se na osobní a citlivé údaje, které jsou zpracovávány subjekty, jenţ musí 

s těmito informaci zacházet v mezích stanovených tímto zákonem. Stěţejním bodem je 
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vyuţití kamerových systémů, které obsahují náleţitosti, jak lze se záznamy z kamer 

zacházet a archivovat. Kamery mohou být vyuţívány jen v mezích stanovených zákonem. 

Ať uţ jde o kamerový systém umístěný v místech veřejně přístupných či místech veřejně 

nepřístupných, je povinností majitele objektu viditelně označit sledované místo 

příslušnými informačními cedulemi, aby osoba vstupující na pozemek byla s touto 

skutečností seznámena. Na informační ceduli musí být jasně prokazatelné, zdali se jedná  

o prostor střeţen kamerovým systémem se záznamem, nebo pouze tzv. monitorování 

prostoru, jenţ nedisponuje archivací záznamů. Vyuţití tohoto systému podléhá registraci 

na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde je mimo jiné uvedena maximální doba 

archivace záznamů, která by neměla překročit dobu 7 dnů. 

Archivace kamerových záznamů je v podstatě shromaţďování osobních údajů, proto 

je povinností provozovatele a zpracovatele zabezpečit přístup a nakládání s těmito údaji, 

aby nedošlo k neoprávněnému přenosu či zneuţití. [27] 

1.3 Technické normy 

Normy tvoří základní soubor zásad a jejich dodrţování je předpokladem pro 

dosaţení poţadovaného řešení. Kapitola se zabývá výčtem technických norem, 

vztahujících se k základním technickým prvkům fyzické bezpečnosti, které rozdělují 

zabezpečovací systémy a jejich poţadavky. 

1.3.1 ČSN EN 1300 

Evropská norma ČSN EN 1300 – Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace 

zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

stanovuje poţadavky spolehlivosti a odolnosti proti vloupání a neoprávněné manipulaci se 

zámky s vysokou bezpečností společně se zkouškami průlomové odolnosti bezpečnostních 

zámků. Vztahuje se na veškeré mechanické a elektronické zámky s vysokou bezpečností. 

[4] 
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1.3.2 ČSN EN 1627 

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

Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace uvádí klasifikaci odolnosti daného 

objektu vůči vloupání  

a bezpečnostní poţadavky 

na prvky otvorové výplně, 

jakými jsou okna, 

okenice, mříţe nebo 

dveře. Rozdělení normy je 

zobrazeno do 6ti skupin - 

viz obr. č. 1 bezpečnostní 

pyramidy, která slouţí 

jako stupnice pojišťoven, 

které se zaměřují na prvky technické ochrany. Veškeré bezpečnostní výrobky mají na 

obalu označení bezpečnostní skupiny, do které jsou umístěny, přičemţ kaţdý výrobek musí 

projít zkušební laboratoří, ve které se zkouší odolnost vůči vloupání, aby mu mohla být 

přidělena určitá třída bezpečnosti. Poté je výrobce povinen prokázat, ţe je schopen dodávat 

produkty v poţadované kvalitě. [5] 

1.3.3 ČSN EN 356 

Evropská norma ČSN EN 356 – Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – 

Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku stanovuje zkušební metody  

a poţadavky na bezpečnostní zasklení. Zabývá se také průlomovou odolností skelní výplně 

proti působící fyzické námaze člověka nebo předmětu. [7] 

1.3.4 ČSN EN 179 

Evropská norma ČSN EN 179 – Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané 

klikou nebo zařízení s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky  

a zkušební metody stanovuje poţadavky na výrobu, provádění a zkoušení nouzových dveří 

Obr. č.  1 Bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627 [5] 
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ovládaných klikou nebo zařízením s tzv. tlačnou plochou pro dosaţení účelu bezpečné  

a rychlé evakuace osob v nouzové situaci. [6] 

1.3.5 ČSN EN 50131 – 1 ed.2 

Norma ČSN EN 50131 – 1 ed. 2 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky stanovuje poţadavky na vlastnosti  

a provedení instalovaných bezpečnostních zařízení poplachových a zabezpečovacích 

tísňových systémů (dále jen PZTS), stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

Neobsahuje ovšem poţadavky na provoz, instalaci a údrţbu, které jsou následně uvedeny 

v normě ČSN CLC/TS 50131-7. Systémové poţadavky vztahující se na prostředky 

detekce, vzájemného ovládání a propojení, komunikaci a také poţadavky na napájecí 

zdroje a jiné systémy. [8] 

1.3.6 ČSN CLC/TS 50131 – 7  

Norma ČSN CLC/TS 50131 – 7 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikaci udává pokyny pro aplikaci a poskytuje 

návod pro navrhování, montáţ, provozování a údrţbu PZTS. Účelem normy je docílení 

optimalizace z hlediska funkčnosti, aby bylo dosaţeno spolehlivého zabezpečovacího 

systému jako celku s co nejmenším počtem planých poplachů. [3] 

1.3.7 ČSN EN 62676 – 1 – 1  

Norma ČSN EN 62676 –1–1 – Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně předepisuje poţadavky pro 

dohledové videosystémy (dále jen VSS). Termín VSS dnes nahrazuje jiţ zastaralé 

označení CCTV (uzavřený televizní okruh z anglického Closed Circuit Television). Jsou 

zde uvedeny výkonnostní nároky a poţadavky z hlediska funkčnosti.  

1.4 Fyzická bezpečnost objektu 

Jiţ v dávné minulosti chránili lidé svá území, majetek, bohatství a veškerá aktiva 

vůbec. Primitivní prvky bezpečnosti tvořily například hradby, vodní příkopy nebo truhly, 
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které slouţily k předmětové ochraně vzácných 

předmětů. Prostředky vyuţívané v bezpečnosti 

se pochopitelně s postupem času inovovaly, 

modernizovaly a technologicky vyspěly.  

Důleţitým faktorem z hlediska ochrany je 

pojištění, které vzniká na základě smlouvy 

mezi pojistitelem (majitelem) a pojišťovnou. 

Pro lepší přehlednost a orientaci lze shlédnout  

obr. č. 2, jenţ nám zobrazuje bezpečnostní 

pyramidu. Účelem fyzické bezpečnosti je 

navrţení takových bezpečnostních opatření, 

která vedou narušitele k upuštění od plánovaného úmyslu, nebo která alespoň znesnadní či 

zcela zamezí moţnost odcizení aktiv.  

Kaţdý z prvků má tendenci a schopnost bránit, nicméně samostatně působí 

neefektivně, tudíţ nezaručují optimální bezpečnost. Při narušení objektu pachatelem je 

prioritní vyuţití mechanických zábranných systémů (dále jen MZS), jeţ jsou závislé na 

průlomové odolnosti bezpečnostní prvků. Nicméně MZS postup pachatele nedetekují. 

Detekci osob docílíme vyuţitím PZTS nebo VSS. V případě, ţe je objekt zajištěn 

dálkovým přenosem, potom při narušení vyjíţdí zásahová jednotka soukromých 

bezpečnostních sluţeb. [16,18,23] 

Fyzickou bezpečnost lze rozdělit na tři základní typy ochrany zakreslené na obrázku 

č. 3, který mimo jiné pojednává o stejnoměrné důleţitosti jednotlivých typů. Jak jiţ bylo 

zmíněno, nestačí zabezpečit pouze jednu ze tří sloţek, ale najít vhodnou alternativu pro 

komplexní vyuţití ke stanovení poţadované bezpečnosti.  

 

 

 

 

Obr. č.  2 Fyzická bezpečnost [autor] 
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1.4.1 Technická ochrana 

Technická ochrana představuje způsob zabezpečení, jenţ zabraňuje či ztěţuje 

pachateli narušení nebo napadení objektu. Na základě vyhodnocení změn je systém 

schopen rozpoznat narušení a zabránit, popřípadě dopadnout pachatele přímo na místě 

činu. 

Mechanické zábranné prostředky 

Mechanické zábranné systémy zabraňují vniknutí neoprávněné osoby do chráněného 

prostoru. Dosud není znám MZS, který by nebyl překonatelný. Cílem těchto systémů je 

ovšem odradit nebo co nejvíce znepříjemnit narušiteli jeho úmysl. Historicky nejstarším 

typem MZS jsou prvky klasické ochrany, které představují okna, dveře, zdi nebo střecha. 

S postupem času došlo k rozšíření a propracování těchto prvků, které byly doplněny 

například mříţemi, závorami, zámky, trezory, ploty, bezpečnostními dveřmi nebo třeba 

bezpečnostními skly či fóliemi. [2] 

 

 

 

 

Obr. č.  3 Členění fyzické bezpečnosti [autor] 
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Ochranu objektu je možné dělit na: 

 perimetrickou, 

 plášťovou, 

 prostorovou, 

 předmětovou. 

 

 

 

Grafické vymezení jednotlivých úseků ochrany objektu je moţné vidět na obrázku  

č. 4. Korunka představuje chráněný zájem (předmět), jenţ podléhá ochraně například 

zajištěním v trezoru. Prostor vnitřního obdélníku, ve kterém se korunka nachází, 

představuje místnost, ve které se předmět nachází. Střední obdélník přestavuje plášť 

objektu a vnější pak perimetr, neboli hranici objektu. [16,18] 

Obvodová ochrana 

Obvodová (perimetrická) ochrana slouţí k zabezpečení vnějšího chráněného 

prostoru. Prostor bývá zpravidla ohraničen přírodními nebo umělými bariérami. Mezi 

prvky přírodního charakteru jsou řazeny například ţivé ploty, vodní díla, říční koryta nebo 

lesy, prvky umělého charakteru jsou pak především zdi, ploty nebo brány. [16,17,18,24] 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana slouţí k zabezpečení všech vstupů, kterými se narušitel můţe 

dostat do chráněného objektu. Tím se rozumí veškeré stavební prvky jako zeď, střecha, 

podlaha a prvky otvorové výplně jako okna, dveře, vikýře, šachty, které musí být patřičně 

zabezpečeny. V praxi se lze proto často setkat s prvky zabezpečení, jakými jsou mříţe, 

zámkové systémy, bezpečnostní folie nebo třeba detektory. Většina prvků plášťové 

ochrany se umísťuje uvnitř objektu. [16,18,24] 

Obr. č.  4 Členění fyzické bezpečnosti [autor] 
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Předmětová ochrana 

Vyuţití této ochrany spočívá především v ochraně hodnotného předmětu (hotovost, 

šperky, dokumenty, zbraně aj.) v jakékoli formě či podobě dané firmy či osoby, jeţ jsou 

vlastníkem chráněného zájmu. V praxi tak lze nalézt různé podoby zabezpečení, a to 

konkrétně trezory, vitríny, nebo skleněné tabule, které mohou být doplněny detektory. 

[16,18,24] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS je účinným doplňkem MZS, které jinak plní pouze funkci zábrany, a má tyto 

úkoly: 

 podporuje klasickou ochranu, kdy dojde pomocí detektorů ke zjištění  

a předání informace o vniknutí neoprávněné osoby do chráněného prostoru, 

kdy je umoţněno fyzické ostraze učinit včasný zásah, 

 zvyšuje efektivnost vyuţití fyzické ostrahy. 

 Ţádný prvek MZS není nepřekonatelný, proto je vyuţití systému PZTS velice 

nápomocné. MZS narušitele donutí buď upustit od svého činu nebo jej alespoň do jisté 

míry zdrţí při překonávání, neţ dojde k aktivnímu zásahu příslušných zásahových 

jednotek. PZTS je tedy souborem prvků, v němţ kaţdý prvek má svou funkci a vzájemně 

tvoří zabezpečovací řetězec. Jedná se o prvky, které opticky a akusticky signalizují 

napadení chráněného prostoru s přesností na konkrétní čidlo. Zabezpečovací řetězec je 

tvořen čidly, ústřednou, přenosovým zařízením, poplachovým a signalizačním zařízením. 

[23] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy se v rámci ochrany dělí do 

následujících skupin podle: 

 prostorového zaměření, 

 způsobu předání poplachového signálu, 

 kategorizace rizik chráněného objektu, 

 stupně zabezpečení. 
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Z hlediska lze prostorového zaměření dále dělit PZTS na: 

Perimetrická ochrana 

Na prvky PZTS perimetrické ochrany jsou kladeny velmi vysoké poţadavky na 

konstrukční řešení, jelikoţ jsou umísťovány v místech, kde jsou neustále vystaveny 

výkyvům nepříznivého počasí. Dalším poţadavkem je dbát na co nejmenší počet planých 

poplachů, které způsobuje v hojné míře zvěř nebo jiný pohyb neţádoucích předmětů. 

V praxi se setkáváme prvky PZTS, kdy se nejčastěji jedná o čidla kontaktní, destrukční, 

destrukčních projevů, tlaková akustická nebo bariérová. [17,23] 

Plášťová ochrana 

Úlohou této ochrany je detekovat a signalizovat pachatele, jenţ se pokouší překonat 

plášť budovy. V praxi se vyuţívají čidla kontaktní, destrukční, destrukčních projevů, 

tlaková akustická a bariérová. [23] 

Prostorová ochrana 

Prostorové prvky ochrany jsou vesměs podobné plášťovým prvkům ochrany. 

Zpravidla tyto prvky detekují narušení jednotlivých místností uvnitř střeţeného prostoru  

a umísťují se nejčastěji do míst s největší pravděpodobností narušení (schodiště, chodby). 

Nejčastěji se lze setkat se zástupci čidel VKV, mikrovlnnými, ultrazkvukovými, pasivními 

infračervenými (dále jen PIR), aktivními infračervenými nebo kombinovanými (duálními) 

čidly. [23] 

Předmětová ochrana 

PZTS prvky předmětové ochrany plní funkci ochrany a zabezpečení cenných aktiv,  

a to ať uţ v podobě cenností jako šperků, hotovosti, tak důleţitých dokumentů nebo 

památek. V praxi jsou vyuţívaní zástupci kontaktních, kapacitních, tlakových akustických, 

bariérových nebo trezorových čidel. Stupeň zabezpečení by měl být přímo úměrný 

chráněnému zájmu. [23] 
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Z hlediska způsobu předání poplachového signálu lze PZTS dále dělit na: 

 S lokální signalizací – pokud je vyhodnocen stav poplach, je spuštěná 

optická a akustická signalizace daného chráněného prostoru, které zajistí 

preventivní a informační funkci narušení prostoru. Akustickou sirénou lze 

docílit preventivní funkce, která slouţí jako předpoklad pro upuštění od 

úmyslu pachatele. Informační funkci zastává v podobě pozorování trestné 

činnosti pověřenou nebo kolemjdoucí náhodnou osobou.  

 S autonomní signalizací – systém PZTS doplněný o bezpečnostní sluţbu, 

která je součástí střeţeného objektu poskytující nepřetrţitou ostrahu. 

V případě vyhodnocení stavu narušení jsou informace předávány ostraze.  

 S dálkovou signalizací – systém PZTS doplněný o bezpečnostní sluţbu, jeţ 

není součástí objektu, nicméně mají zde nastavená pravidla výjezdu 

v případě detekce narušení. Výstup je vyveden dálkovým přenosem 

například prostřednictvím dohledového poplachového a příjímacího centra 

(dále jen DPPC) [2,18,23] 

Z hlediska kategorizace rizikovosti chráněného objektu se řeší jednotlivými stupni 

rizika, které jsou specifická pro kaţdý zabezpečovací objekt.  

Stupeň zabezpečení představuje míru rizika v závislosti na chráněných aktivech, 

znalostech a technického vybavenosti narušitele. V tabulce č. 1 lze nalézt výčet 

jednotlivých stupňů zabezpečení podle normy 50131-1 ed.2. V praxi se lze nejčastěji setkat 

se stupněm zabezpečení 1. např. byty, rodinné domy, garáţe a stupněm 2. (komerční 

objekty). Stupeň zabezpečení 3. zajišťují banky, směnárny, klenotnictví nebo objekty 

s dokumenty označené jako přísně tajné. Bezpečnostní stupeň 4 zabezpečuje například 

státní instituce, jaderné reaktory nebo raketové zařízení.[2,8,18,23] 
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Tab. č.  1 Stupně zabezpečení chráněného objektu [8] 

 

ČSN EN 50131 -1 ed. 2 

Stupeň 

zabezpečení 

Název stupně 

zabezpečení 
Preventivní opatření 

1 Nízké riziko Jednoduché mechanické zabezpečení 

2 
Nízké aţ střední 

riziko 

Zvýšené mechanické zabezpečení doplněné 

minimálním elektronickým zabezpečením 

3 
Střední aţ vysoké 

riziko 

Rozsáhlé mechanické zabezpečení doplněné 

středním elektronickým zabezpečením 

4 Vysoké riziko 
Rozsáhlé mechanické zabezpečení doplněné 

vysokým elektronickým zabezpečením 

Systém PZTS je tvořen čidly, poplachovými signalizacemi, ovládacím a přenosným 

zařízením, jenţ mají zjistit přítomnost narušitele chráněného objektu. Jednotlivé prvky lze 

vidět na obrázku č. 5. 

Obr. č.  5 Schéma základních prvků PZTS [autor] 
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Popis jednotlivých prvků PZTS 

Kaţdý prvek má své specifické funkce, proto také má své dané místo. Díky tomu je 

tak zajištěna správná funkčnost a činnost systému potřebná k dosaţení potřebného 

zabezpečení. Prvky PZTS jsou: [2,18,23] 

 Ústředna – je řídící jednotkou a mozkem celého systému. Přijímá  

a vyhodnocuje informace z detekčních zařízení. 

 Přenosová zařízení – zajišťují přenos informací mezi ústřednou a místem 

signalizace. 

 Ovládací a indikační zařízení – slouţí k nastavení systému PZTS. 

 Čidla – detektory reagující na fyzikální změny vlastností při narušení 

prostoru. Při detekci narušení je ihned vyslán poplachový signál. Čidla 

můţeme rozdělit na: 

Aktivní – aktivně zasahují vysíláním elektromagnetického, popřípadě 

ultrazvukového vlnění do chráněného prostoru. 

Pasivní – reagují na změnu fyzikálních vlastností v chráněném prostoru. 

 Výstraţná zařízení – výstupní signál předávající informaci o skutečnosti 

narušení objektu.  

1.4.2 Režimová ochrana 

Reţimová ochrana je řídícím a sjednocujícím prvkem, zahrnující veškerá 

administrativní a organizační opatření, která slouţí k zabezpečení bezproblémové 

funkčnosti systému objektu. Podstatou tedy je zavádění a především dodrţování směrnic 

v kaţdodenním provozu. V praxi se lze s reţimovou ochranou nejčastěji setkat v podobě 

směrnic, postupů, předpisů a pokynů, konkrétně pro pohyb osob a vozidel v areálu nebo 

jako klíčový reţim, docházkový systém, reţim vstupu a výstupu osob, atd. Základní 

dokumenty tvoří statut organizace, organizační řád, pracovní řád, spisový řád, skartační řád 

a směrnice stráţní sluţby. Reţimovou ochranu si tedy lze představit jako nástroj pro 

ochranu majitele objektu a nastavení formálních pravidel, jenţ jsou směrnicí pro všechny 

osoby pohybující se uvnitř objektu.[16,18] 

Reţimovou ochranu je moţné rozdělit na vnitřní a vnější: 
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Vnitřní  

Účelem vnitřní reţimové ochrany je primárně stanovení pravidel a opatření platných 

uvnitř objektu. Dokumentace se zaobírá tím, ţe specifikuje podmínky, za kterých můţe být 

osoba vpuštěna a naopak také vykázána z objektu, jaké má práva a povinnosti osoba 

vstupující, omezení pohybu osob a automobilů, reţim pohybu materiálů, jenţ zabraňuje 

neoprávněnému vynášení materiálů, podmínky pro skladování materiálů a jiná další 

opatření. 

Vnější 

Do skupiny vnějších reţimových opatření lze zařadit především vstupní a výstupní 

podmínky daného objektu. Řeší tedy otázky kdy, kdo, kde, jak, čím, za jakým účelem, 

případně na jak dlouho vstupuje nebo opouští chráněný objekt. 

1.4.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je druh zabezpečení, v němţ dominuje lidský faktor. Jedná se  

o nejpouţívanější, avšak nejdraţší způsob ochrany. Fyzickou ostrahu můţe vykonávat 

pouze osoba odborně způsobilá, která projde školením firmy nebo soukromá bezpečnostní 

agentura (dále jen SBS) nebo příslušník ozbrojených bezpečnostních sborů. V dnešní době 

v mnoha objektech je ostraha zajišťována nepřetrţitě. [16,18] 

Hlavním úkolem pracovníků je vykonávání kontrolní propustkové činnosti, kontrolní 

činnost, střeţení objektů a realizace zásahu při mimořádných událostech, na základě 

signalizace o napadení objektu, viz obrázek č. 6. 

Předmětem fyzické ostrahy je ostraha a ochrana: 

 majetku na veřejně přístupných a nepřístupných místech, 

 majetku v místech určených ke styku se zákazníkem, 

 přepravy peněţních hotovostí a jiných cenností, 

 přepravy movitého majetku, 

 ochrany osob. 
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Formy fyzické ostrahy jsou stráţní sluţba, bezpečnostní dohled, bezpečnostní 

ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum, kontrolní propustková sluţba, bezpečnostní 

výjezd. 

Metody vyuţívané u fyzické ostrahy jsou fyzické pozorování, osobní prohlídka, 

kontrola zavazadel, kontrola osob, kontrola vozidel a nákladů, kontrola stavu, kontrola 

dokladů, přesvědčování.  

Obr. č.  6 Pochůzková činnost fyzické ostrahy [14] 
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2 Bezpečnostní projekt společnosti 

  

Název společnosti Jozef Sochulák Autodoprava 

Majitel Jozef Sochulák 

Právní forma Fyzická osoba- podnikatel 

Statutární orgán Soukromý podnikatel – Jozef Sochulák 

Identifikační číslo 484 23 831 

Vznik společnosti 30.6.1994 

Předmět podnikání Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní 

provozovaná vozidly určenými pro přepravu více neţ 9 osob 

včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 

jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná 

vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 

Sídlo společnosti Porubská 943/1, Ostrava 708 00 

Adresa objektu 

 

 

Provozovna – Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00 
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2.1 Historie objektu 

Historie areálu spadá do roku 1951, kdy byla dne 31.prosince 1951 zapálená první 

vysoká pec, ze které počátkem března vyteklo první surové ţelezo a začal se tak vyuţívat  

i tehdejší závod č. 5 – Doprava. Do roku 1994 byl závod č. 5 zcela v kompetenci Arcelor 

Mittal Ostrava (dále jen AMO), tehdy Nová Huť a.s., kdy se v roce 1994 dospělo k závěru, 

ţe z důvodu nízké vyuţitelnosti dané plochy dojde k pronájmu externí firmě. Dnes zde jiţ 

čtyřiadvacet let sídlí společnost Josef Sochulák Autodoprava, kterou lze vidět v dnešní 

podobě na obrázku č.7. 

 

Obr. č.  7 Areál firmy Josef Sochulák Autodoprava [autor] 

2.2 Charakteristika objektu  

Objekt autodopravy se nachází na okraji města Ostravy v ne příliš klidné městské 

části Ostrava - Kunčice. Součást areálu tvoří jedna administrativní budova s podsklepením  

a dvěma nadzemními podlaţími, jedna přízemní budova vyuţívaná jako dílny, jedna taktéţ 

přízemní pro mytí vozidel a dalších sedm přízemních budov, které slouţí jako garáţe. 

V bezprostřední blízkosti objektu na východní straně se nachází čerpací stanice Eurobit. 

Mapa areálu je zobrazena na obrázku č. 8. 



Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava   Bc. David Zezulka 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství   - 28 - 

 

Obr. č.  8 Mapa areálu [autor] 

2.3 Popis chráněných aktiv 

Mezi chráněná aktiva se řadí vše, co jakýmkoli způsobem kumuluje zisk dané 

společnosti. Jedná se zejména o peněţitý kapitál, Know-how firmy, vzdělání, vědomosti  

a zkušenosti zaměstnanců či majitelů, zařízení, postupy, patenty, apod., a proto je nutno 

tato aktiva adekvátně chránit. Do konečného výpočtu nejsou započítána chráněná aktiva 

jakoţto budovy a samotný areál, jelikoţ společnost vyuţívá areál pouze formou pronájmu.  

  

1 

2 

3 
4 

5 6 

8 
7 

9 

10 

Hranice objektu 

Vstup / vjezd do areálu 

Budovy / garáţe 

1         administrativní budova 

2         budova dílen 

3         myčka 

4 – 10 garáţe 

Vratimovská 

Čerp. stanice 

EUROBIT 

U Sýpky 



Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava   Bc. David Zezulka 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství   - 29 - 

Vozový park 

Vozový park je velice rozmanitý a je velmi obtíţné určit aktuální hodnotu daného 

chráněného aktiva, a to především z důvodu neustálého vyuţívání a tím spojeného 

opotřebovávání automobilů a strojů, a také z důvodu neustále se rozrůstající společnosti, 

coţ má za následek nárůst počtu vozů. Společnost vlastní zhruba 160 kusů vozů  

a techniky. Vozový park (obr č. 9) tak nabízí vozy typu valník, tahač, sklápěcí nákladní 

automobil, sypač, hák, CAS, traktor, jeřáb, cisternu a další. 

Celková hodna aktiva v podobě automobilů je tak aktuálně vyčíslena na 180 milionů 

Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

Administrativní budova 

V této budově jsou umístěny veškeré cenné informace firmy v podobě Know-how  

a jiných skutečností, jejichţ ztráty či zneuţití by mohly mít negativní dopad na jméno 

společnosti. Dále se v budově nachází velký počet výpočetní techniky a spotřebičů, které 

jsou uvedeny v seznamu chráněných aktiv v administrativní budově v tabulce č. 2. 

 

Obr. č.  9 Vozový park [autor] 
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Tab. č.  2 Hodnota chráněných aktiv v administrativní budově [autor] 

Zařízení  odnota [Kč] 

Počítač (12ks) 108 000 

Mobilní telefon (2ks) 5 000 

Profesionální tiskárna 18 000 

Tiskárna stolní (6 ks) 9 600 

Televize (3ks) 15 000 

Projektor (2ks) 24 000 

Lednice 5 000 

Mikrovlnná trouba 2 000 

Uloţená hotovost 20 000 

 

Hodnota chráněných aktiv nacházejících se v administrativní budově je vyčíslena 

celkem na 206 600 Kč. 

Budova dílen 

V této budově lze nalézt aktiva v podobě ručního nářadí, elektrických přístrojů, 

kovový odpad, náhradní díly k automobilům, počítač nebo také například mostový jeřáb 

(obrázek 10). Nachází se zde ale také plnohodnotně vybavená kancelář vedoucího dílen  

a zároveň jednatele firmy v jedné osobě. Seznam aktiv v dílnách udává tabulka č. 3. 

 

 

 

 

 

Obr. č.  10 Mostový jeřáb [autor] 
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Tab. č.  3 Hodnota chráněných aktiv v bodově dílen [autor] 

Zařízení  odnota [Kč] 

Počítač  9 000 

Tiskárna stolní 1 600 

Mikrovlnná trouba 2 000 

Mostový jeřáb 450 000 

Elektrické ruční nářadí 240 000 

Ruční nářadí 60 000 

Svářečka 15 000 

Náhradní díly 215 000 

Kovový odpad 18 000 

 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, ţe celková hodnota chráněných aktiv v budově dílen je 

vyčíslena celkem na 1 010 600 Kč. 

Budova pro mytí vozidel 

V této budově se opět nachází stroje a zařízení. Lze zde nalézt jak auto myčku pro 

osobní vozidla, tak také pro vozidla nákladní. Hodnota zařízení je odhadována na 300 000 

Kč. 

Z těchto údajů vyplývá, ţe celková cena veškerých aktiv společnosti je odhadována 

na 181 517 200 Kč 

2.4 Statistika protiprávních činů  

V této kapitole jsou stručně uvedeny statistiky jednotlivých protiprávních činů 

v daném území. Povinností Policie České republiky (dále jen PČR), uloţenou zákonem, je 
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vést statistický přehled protiprávních činů. V České republice bylo za rok 2016 nahlášeno 

celkem 217 927 trestných činů, coţ činí průměrně něco málo přes 597 trestných činů 

denně. Aktuálně je v roce 2017 nahlášeno 120 952 trestných činů na území ČR a to 

v období od počátku roku do července 2017. [23] 

 I přesto, ţe se vybraný objekt nachází v Ostravě – Kunčicích, spadá jiţ 

do obvodního oddělení Vratimov, které je z pohledu kriminální trestné činnosti (hodnocení 

dle indexu kriminality) oproti ostatním ostravským obvodním oddělením bráno jako méně 

rizikové. Nicméně oblast Ostravy – Kunčic je známá především z důvodů nepokojů v této 

lokalitě zapříčiněných problémovými skupinami sociálně slabých jedinců/osob a menšin.  

Index kriminality (dále jen I.K.) značí počet trestných činů ve zvoleném období 

přepočtený na 10 000 obyvatel. Tabulky č. 4 – 8 zobrazují údaje o majetkové trestné 

činnosti v oblasti obvodových oddělení Ostravy a Vratimova v letech 2013 aţ 2017. Graf 

č. 1 následně poukazuje na vyhodnocení získaných dat, jenţ má klesající charakter. [19] 

 

Tab. č.  4 Statistika kriminální trestné činnosti za rok 2017 [19] 

 

1/2017 – 7/2017 

Obvodní oddělení I.K. Loupeže Vloupání Krádeže  T.Č 

Vratimov 112,4 1 3 25 178 

Ostrava –  rabůvka 161,9 3 17 108 683 

Ostrava – Mariánské hory 296,2 14 14 146 842 

Ostrava – Poruba 1 133,1 6 12 87 679 

Ostrava – Poruba 2 114,8 2 15 68 540 

Ostrava - Přívoz 298,6 12 8 162 662 

Ostrava – Střed 1434 6 4 238 1053 

Ostrava – Vítkovice 349,1 13 4 112 704 

Ostrava – Zábřeh 97,8 9 14 143 640 

Slezská Ostrava 163.9 13 18 78 477 

 Ostrava a Vratimov 316,18 79 109 1167 6458 
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Tab. č.  5 Statistika kriminální trestné činnosti za rok 2016 [19] 

1/2016 – 12/2016 

Obvodní oddělení I.K. Loupeže Vloupání Krádeže   T.Č 

Vratimov 210,3 2 14 50 333 

Ostrava –  rabůvka 288,9 13 20 198 1219 

Ostrava – Mariánské hory 526,2 20 34 418 1496 

Ostrava – Poruba 1 253 7 36 227 1291 

Ostrava – Poruba 2 193,6 5 22 157 911 

Ostrava - Přívoz 485,3 15 20 237 1076 

Ostrava – Střed 2053,7 7 12 286 1508 

Ostrava – Vítkovice 663,5 10 14 292 1338 

Ostrava – Zábřeh 190,8 21 20 262 1249 

Slezská Ostrava 263,2 13 27 102 766 

 Ostrava a Vratimov 512,85 113 219 2229 11187 

 

Tab. č.  6 Statistika kriminální trestné činnosti za rok 2015 [19] 

1/2015 – 12/2015 

Obvodní oddělení I.K. Loupeže Vloupání Krádeže   T.Č 

Vratimov 260,8 2 16 70 413 

Ostrava –  rabůvka 347 20 26 33 1464 

Ostrava – Mariánské hory 600,5 28 25 489 1707 

Ostrava – Poruba 1 283,8 6 48 261 1448 

Ostrava – Poruba 2 224,5 8 45 195 1056 

Ostrava - Přívoz 543,5 23 20 223 1205 

Ostrava – Střed 2071 14 6 234 1521 

Ostrava – Vítkovice 703,2 24 15 285 1418 

Ostrava – Zábřeh 208,8 26 29 283 1367 

Slezská Ostrava 302,4 11 35 110 880 

 Ostrava a Vratimov 554,55 162 265 2183 12479 

 

Tab. č.  7 Statistika kriminální trestné činnosti za rok 2014 [19] 

1/2014 – 12/2014 

Obvodní oddělení I.K. Loupeže Vloupání Krádeže   T.Č 

Vratimov 353,7 7 12 99 560 

Ostrava –  rabůvka 419,1 18 46 373 1768 

Ostrava – Mariánské hory 682,1 25 57 586 1939 

Ostrava – Poruba 1 343,5 13 79 401 1753 

Ostrava – Poruba 2 265,3 16 47 292 1248 

Ostrava - Přívoz 645,9 17 20 328 1432 

Ostrava – Střed 2368,2 3 8 243 1739 

Ostrava – Vítkovice 747,3 25 28 363 1507 

Ostrava – Zábřeh 292,7 26 72 498 1916 

Slezská Ostrava 436,4 10 43 159 1270 

 Ostrava a Vratimov 655,42 160 412 3342 15132 
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Tab. č.  8 Statistika kriminální trestné činnosti za rok 2013 [19] 

 

 

Graf č.  1 Majetková trestná činnost na území Ostravy a Vratimova v letech 2013-2017 [autor] 

2.4.1 Majetková trestná činnost v objektu firmy 

Trestná činnost ve vybraném objektu není nikterak statisticky zpracována. Nicméně 

po konzultaci s majitelem firmy byl nalezen alespoň částečný záznam o některých 

z majetkových trestných činností. Největší ztrátu na majetku představuje událost z roku 

2015, kdy byl z areálu odcizený nákladní automobil „sklápěč“ značky Tatra. Způsobená 
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1/2013 – 12/2013 

Obvodní oddělení I.K. Loupeže Vloupání Krádeže   T.Č 

Vratimov 381,5 1 29 160 604 

Ostrava –  rabůvka 463,4 15 49 515 1955 

Ostrava – Mariánské hory 849,2 41 53 774 2414 

Ostrava – Poruba 1 400,4 29 67 523 2043 

Ostrava – Poruba 2 341,2 16 51 452 1605 

Ostrava - Přívoz 842,6 34 40 518 1868 

Ostrava – Střed 2479,9 17 7 272 1821 

Ostrava – Vítkovice 917,4 21 19 457 1850 

Ostrava – Zábřeh 309,8 38 74 632 2028 

Slezská Ostrava 495,4 19 63 238 1442 

 Ostrava a Vratimov 748,08 231 452 4541 17630 
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škoda byla vyčíslena na 600 000 Kč. Nákladní automobil byl odcizen v nočních hodinách, 

tehdy ještě příleţitostně vyuţívanou zadní branou, která byla zabezpečena „pouze“ řetězem  

a kladkou. Dle slov zaměstnanců firmy mohlo jít pravděpodobně o mstu některého 

z bývalých zaměstnanců nebo člověka, jenţ byl znalý zabezpečení objektu a především 

pravidel, předpisů a zvyků bezpečnostní sluţby. Pachatel za sebou nezanechal ţádné stopy 

a viník je doposud neznámý. Firma na tuto událost reagovala svářením a tím kompletním 

odstavením zádní brány areálu, aby se jiţ situace nemohla opakovat. 

Kritický rok, co se týká majetkové trestné činnosti, představoval rok 2012, ve kterém 

prudce vzrostla cena ropy. V tomto roce byly evidovány desítky událostí, kdy pachatelé 

prorazili nádrţe nákladních automobilů a následně zcizily její obsah. Škoda tak 

nepřestavovala pouze odcizené pohonné hmoty, nýbrţ také náklady na opravu nádrţí 

automobilů. [1] 

2.5 Současný stav zabezpečení 

Kapitola je věnována přiblíţení a následnému hodnocení aktuálního stavu 

zabezpečení objektu společnosti. Jsou zde shrnuty jednotlivé prvky zabezpečení, jeţ jsou 

doposud vyuţívány. 

2.5.1 Klasická ochrana 

Perimetrická ochrana 

Vjezd do objektu je tvořen dvěma branami, které jsou umístěny vedle sebe, kdy 

jedna slouţí k vjezdu a druhá k výjezdu vozidel z objektu a jsou orientovány směrem na 

východ. Vjezdové brány jsou během denního provozu nepřetrţitě otevřeny a proto jsou 

doplněny systémem závor zobrazených na obrázku č.11, které jsou dálkově ovládané 

příslušníkem fyzické ostrahy. V minulosti zde byla moţnost druhého výjezdu na jiţní 

straně objektu, nicméně ten byl v průběhu let zrušen a původní dvoukřídlová brána byla 

natrvalo svařená (viz obrázek č. 12). To vše bylo zapříčiněno důsledkem odcizení 

nákladního automobilu značky Tatra v roce 2015, která je doposud povaţována jako 

nejvýznamnější majetková trestná činnost v historii firmy.  
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Obr. č.  11 Závory- vstup a výstup [autor] 

Hranice pozemku je vymezena plotem, který je tvořen kovovými dílci umístěnými 

mezi kovovými sloupky. Oplocení je doplněno pevnými hroty a vrcholovou zábranou, 

která je tvořena místy značně poškozeným ţiletkovým drátem, zobrazeným na obrázku  

č. 13, podél celého obvodu a svou funkci tak jiţ zastává pouze minimálně.   

Plášťová ochrana 

Jednotlivé budovy jsou zabezpečeny pouze základními prvky mechanických 

zábranných systémů. Administrativní budova je dvou podlaţní stavba, s pultovou střechou, 

která byla zrealizována pouţitím stavebního materiálu Porotherm s tloušťkou zdiva 360 

mm. Vstup do budovy je zajištěn jedním vstupem a to z jiţní strany, který je zabezpečen 

skleněnými dveřmi o šířce 1000 mm s klasickou cylindrickou vloţkou bezpečnostní třídy 

Obr. č.  12 Vrcholová zábrana [autor] Obr. č.  13 Svařená jižní brána objektu [autor] 
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Obr. č.  14 Nezabezpečená garážová vrata [autor] 

1. V kaţdé místnosti lze nalézt původní dřevěná uzamykatelná okna odpovídající svému 

stáří. Vstupy do jednotlivých kanceláří jsou zabezpečeny uzamykatelnými dveřmi. 

Garáţe jsou postaveny ze stejných stavebních prvků jako v případě administrativní 

budovy, kdy vstup do prostorů garáţí je zabezpečen dvoukřídlovými, manuálně 

otevíratelnými vraty, které lze zabezpečit visacím zámkem. V mnoha případech však vrata 

nejsou zabezpečena vůbec, coţ lze vidět na obrázku č. 14. 

 

 

 

 

 

Dílny a budova určená pro mytí vozidel jsou postaveny kombinací ocelové 

konstrukce a klasických pálených cihel (viz obrázek č. 15). Typem střechy je zde tzv. 

sedlová střecha. Vstup do budov je zajištěn pomocí stahovacích roletových vrat  

a ocelových dveří s cylindrickou vloţkou orientovaných na jiţní stranu. 

 

 

 

 

 

Obr. č.  15 Budova dílen [autor] 
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2.5.2 Elektronická ochrana 

 V areálu doposud nejsou vyuţívány ţádné prvky PZTS. Za jedinou elektronickou 

ochranu lze povaţovat průmyslovou kameru zaznamenávající prostor vjezdu/výjezdu 

z objektu. Z dostupných informací je záznam z kamery archivován na externím HDD  

o velikosti 4TB po dobu 14 dní, který se nachází v administrativní budově, konkrétně 

v kanceláři majitele firmy. S ohledem na rozlohu, historii kriminality a vyčíslení aktiv 

v objektu je zabezpečení povaţováno za nedostatečné. Veřejné osvětlení areálu je 

dostatečné, avšak ne zcela efektivní. 

2.5.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zde zajišťována stráţnými z vlastních řad zaměstnanců, kteří 

zajišťují ostrahu 24 hodin denně, a to ve třísměnném provozu. Stráţní se střídají po osmi 

hodinových směnách, kdy jejich náplň práce je závislá na reţimových opatřeních. 

V reţimu „den“ je úkolem fyzické ostrahy kontrolní propustková činnost vozidel do 

objektu vjíţdějících a vozidel objekt opouštějících. V reţimu „noc“, který je interně 

nastaven na časové rozmezí od 18 hodiny večerní do 4 hodiny ranní, je povinností 

stráţného kaţdou hodinu učinit pochůzku celým areálem a v případě narušení detekovat 

poplach. Střídání směn probíhá pomocí pracovního kolotoče, a to v ranních hodinách 

v 6:00, odpoledních ve 14:00 a noční směna ve 22 hodin.  

2.5.4 Režimová ochrana 

Reţimovými opatřeními je chápáno především rozdělení činností fyzické ostrahy  

a směrnice poukazující na reţimová opatření v daném objektu (obrázek č. 16). Kaţdý 

zaměstnanec, vcházející do objektu, musí projít turniketem, zobrazeným na obrázku č. 17, 

který umoţňuje vstup pouze oprávněným osobám s platnou zaměstnaneckou kartou. 

Stráţní sluţba je oprávněná ke kontrole zavazadel zaměstnanců, aby bylo zamezeno 

neoprávněnému vynášení majetku firmy. 
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Obr. č.  16 Režimová opatření [autor] Obr. č.  17 Vstup pro pěší [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

Vjezd do areálu soukromým vozidlem mají jen vybraní zaměstnanci zastupující 

významnou funkci ve firmě. Parkoviště vyhrazené pro ostatní zaměstnance je v těsné 

blízkosti areálu, a to z důvodů omezení pohybu vozidel v areálu při kaţdodenním provozu. 

Zároveň slouţí také jako preventivní opatření před vyváţením materiálů z objektu, 

v neposlední řadě také uleví od povinností stráţných při kontrole vozidel. Nutno 

podotknout, ţe ve firmě lze nalézt okolo 160 kusů vozů a techniky.  

2.5.5 Předmětová ochrana 

V areálu objektu se lze s předmětovou ochranou setkat pouze v administrativní 

budově, a to konkrétně v kanceláři majitele firmy, kde uchovává nutnou, relativně malou 

finanční hotovost. Předmětovou ochranu zde tvoří volně stojící trezor na klíč, ke kterému 

má oprávněný přístup pouze majitel firmy. Zaměstnanci firmy nedisponují oprávněním 

s manipulací hotovostí. 
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3 Posuzování bezpečnostních rizik 

Za kaţdou činností v organizaci je ukryto velké mnoţství negativních vlivů, ať uţ 

vnitřního či vnějšího charakteru, které mají tendenci sníţit pravděpodobnost dosaţení 

stanovených cílů. Tyto faktory, charakterizující míru nejistoty, se nazývají rizika. Cílem 

kaţdé organizace je dosaţení svých stanovených cílů, a proto je potřebné zavést určitý 

systém řízení rizik, jinými slovy Risk management. K dosaţení zvýšení pravděpodobnosti 

stanovených cílů organizace, identifikace a ošetření rizik, zlepšení řízení, minimalizaci 

ztrát aj. vychází z technické normy ČSN 31010.  

Procesní rizika 

Procesní rizika představují chyby, které jsou zapříčiněny lidským faktorem. Lze zde 

řadit rizika, jenţ jsou způsobena například nedbalostními, neodbornými, úmyslnými či 

neúmyslnými činy lidí, ale také pachatelů, kteří tak poškozují zájmy majitele daného 

objektu. [11] 

Strukturální rizika 

Mezi strukturální rizika lze zařadit technické chyby (strojů a zařízení), mimořádné 

události nebo například selhání zabezpečovacího systému. Tato rizika nejsou spojená se 

zásahem člověka. [11] 

Na obrázku č. 18 je vyobrazen systém Risk managementu vycházející z normy ČSN 

ISO 31000. Mezi součásti tohoto systému patří proces posuzování bezpečnostních rizik.  

Obr. č.  18 Proces řízení rizik [autor] 
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Uţitím těchto postupů je moţné docílit zajištění bezpečnosti osob, majetku a jiných 

zájmů v organizaci. [11] 

Posuzování rizik lze definovat jako činnost směřující k identifikaci, analýze  

a hodnocení bezpečnostních rizik. Jednotlivé části tohoto posuzování je nutné neustále 

monitorovat, prověřovat a konzultovat. Komplexní proces hodnocení rizik uvádí obrázek  

č.  19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  19 Posuzování rizik [autor] 
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Pro zhotovení analýzy zabezpečení vybraného objektu byly vybrány tři metody, 

které jsou popsány v následujících podkapitolách: 

1. Ishikawův diagram (identifikace rizik), 

2. FMEA (výpočet rizika), 

3. Metoda CARVER 

3.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram neboli Diagram rybí kosti (Fishbone Diagram) je také známý pod 

názvem Diagram příčin a následků, kdy jeho název vychází ze jména autora Kaoru 

Išikawy - japonského univerzitního profesora. Jedná se o metodu, která umoţňuje 

modelováním rizik. Identifikací rizik se rozumí proces objevování, vyhledávání  

a rozpoznávání, při němţ lze pomocí modelování identifikovat rizika. Metoda zobrazuje 

grafické shrnutí modelovaných identifikovaných rizik, které mohou mít negativní dopad na 

bezpečnost. Ishikawův diagram zastupuje jednoduchý princip, a to ţe kaţdý následek 

vychází z nějaké příčiny, popřípadě z kombinací příčin. 

Základním prvkem diagramu je větvení, kde se rozlišují větve hlavní a vedlejší. Na 

hlavní větvi je zobrazen stanovený problém, neboli následek, který je dále doplněn o větve 

vedlejší, jeţ představují jednotlivé příčiny daného problému. V diplomové práci jsou 

rozděleny jednotlivé příčiny do několika oblastí. Diagram je sestaven na obrázku č. 20, a to 

jak pro rizika procesní, které jsou způsobeny lidským činitelem, tak pro rizika strukturální, 

které představují technické závady a nedostatky. Procesní rizika jsou povaţována za 

závaţnější v porovnání se strukturálními. 

Identifikovaná rizika touto metodou budou nástrojem pro vyuţití dalších metod 

analýzy rizik, pomocí nichţ budou vymezeny jednotlivě jejich závaţnosti. Na základě 

těchto analýz bude moţné určit preventivní a nápravná opatření, jejichţ cílem je 

minimalizace bezpečnostních rizik na přijatelnou úroveň. [20]  
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Obr. č.  20 Ishikawův diagram [autor] 
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3.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

Analýza způsobů a důsledků poruch je metoda známá pod zkratkou FMEA  

(z anglického názvu Failure Mode and Effects Analysis). Jedná se o analytickou, 

kvantitativní metodu, která umoţnuje vyhledávat potenciální příčiny vzniku rizik, 

vyhodnotit jejich dopady a přijmout opatření pro minimalizaci, či odstranění vzniku těchto 

problémů. Metoda FMEA byla původně vytvořena pro vyuţití v průmyslu, kde slouţí 

k posuzování rizik závaţných havárií, na základě hodnocení kritérií v intervalu  

o rozsahu <0-10>. 

Svou univerzálností je však metoda pouţívaná také v bezpečnostní praxi, kde se 

vyuţívá interval pro hodnocení kritérií v rozsahu <0-5> (viz tab. č. 9). Následující tabulky 

posuzují identifikovaná rizika z hlediska strukturálního (tab. č. 10) a procesního (tab.  

č. 11). [9] 

Vzorec pro výpočet rizika (1): 

                          (1) 

kde 

R je výsledná míra rizika 

P je pravděpodobnost vzniku rizika 

N je závaţnost následků 

H je odhalitelnost následků 

 

Míru rizika lze stanovit vzorcem (1) jako součin výsledků hodnot z tabulky  

č. 9, která je určená z údajů o pravděpodobnosti vzniku konkrétního rizika, závaţnosti jeho 

následků a odhalitelnosti rizika. Čím je hodnota míry rizika vyšší, tím je dané riziko 

závaţnější.  
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Tab. č.  9 Výpočet míry rizika [autor] 

R Míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Náhodilá hrozba 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobná hrozba 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

51-100 Neţádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobná hrozba 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malá škoda 1 Odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Větší škoda 2 Snadno odhalitelné během pár minut 

3 Vyšší škoda 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Vysoká škoda 4 Těţce odhalitelné (více neţ jeden den) 

5 Velmi vysoká škoda 5 Neodhalitelné 

Výsledek analýzy rizik metodou FMEA spočívá v provedení Paretova principu 

80/20, kterou lze docílit vypočtením kumulativní četnosti. Jednotlivá rizika se seřazují 

podle výše četnosti (od nejvyšší po nejniţší), přičemţ jejich součet udává hodnotu 100%. 

Procentuální vyjádření 80/20 spočívá v principu, ţe 80% rizik lze označit jako nepřijatelná 

a bude pro ně nutné navrhnout patřičná opatření. Zbylých 20% lze povaţovat za rizika 

přijatelná, kterým není potřeba dbát zvýšené pozornosti. Výstupem této analýzy je grafické 

znázornění pomocí Paretova diagramu, jehoţ součástí je Lorenzova křivka. [9] 

Pro pouţití metody FMEA byla rozdělena rizika identifikovaná pomocí Ishikawova 

diagramu do dvou skupin: 

 strukturální rizika, 

 procesní rizika. 

3.2.1 Zhodnocení strukturálních rizik – metoda FMEA 

Tabulka č. 10 zobrazuje výčet strukturálních rizik, kterým jsou přiřazeny hodnoty 

z tab. č. 9 podle jejich charakteristiky závaţnosti, pravděpodobnosti a odhalení.  
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Tab. č.  10 Strukturální rizika (metoda FMEA) [autor] 

Strukturální rizika P N H R 
Četnost 

(%) 

1 Překonání vstupů perimetru 4 3 3 36 6,79 

2 Neuzamčené vstupy perimetru 2 3 3 18 3,40 

3 Přelezení plotu 4 3 3 36 6,79 

4 Podhrabání plotu 1 1 3 3 0,57 

5 Překonání oplocení násilím 4 3 3 36 6,79 

6 Absence osvětlení 2 2 3 12 2,26 

7 Rozbití oken 5 3 3 45 8,49 

8 Neuzavřená okna 1 4 3 12 2,26 

9 Absence mříţí 3 4 3 36 6,79 

10 Proraţení zdí 1 3 2 6 1,13 

11 Překonání střechy 1 2 2 4 0,75 

12 Odvrtání zámků dveří 3 4 3 36 6,79 

13 Vypáčení dveří 3 4 3 36 6,79 

14 Neuzamčené dveře 1 4 3 12 2,26 

15 Absence VSS 3 4 4 48 9,06 

16 Absence PZTS 5 4 4 80 15,09 

17 Poţár / výbuch 2 5 3 30 5,66 

18 Zastaralé elektrozařízení 2 4 1 8 1,51 

19 Překonání trezorového zámku 3 4 3 36 6,79 

 530 100 

 

Grafické zhodnocení analýzy FMEA z hlediska strukturálních rizik je uvedeno 

v grafu č. 2, kde jsou hodnoty zobrazeny v Paretově diagramu doplněném Lorenzovou 

křivkou. 
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Graf č.  2 Paretův diagram- strukturální rizika (FMEA) [autor] 

Z grafického znázornění Paretova diagramu lze vyčíst, ţe mezi nepřijatelná 

strukturální rizika patří: 

 absence PZTS, 

 absence VSS, 

 rozbití oken,  

 překonání vstupů perimetru,  

 přelezení plotu,  

 překonání oplocení násilím,  

 absence mříţí,  

 odvrtání zámků dveří, 

 vypáčení dveří. 

3.2.2 Zhodnocení procesních rizik – metoda FMEA 

Tabulka č. 11 zobrazuje výčet procesních rizik, včetně jejich bodového ohodnocení 

za vyuţití tabulky č. 9. 

Kumulativní četnost [%] Míra rizika 

Strukturální riziko  
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Tab. č.  11 Procesní rizika (metoda FMEA) [autor] 

Procesní rizika P N H R 
Četnost 

(%) 

1 Neoprávněný pohyb osob 4 4 4 64 10,29 

2 Nezkušenost ostrahy 4 1 4 16 2,57 

3 Vnesení zakázaných předmětů 3 3 3 27 4,34 

4 Sabotáţ ostrahy 4 3 4 48 7,72 

5 Nepozornost ostrahy 4 3 4 48 7,72 

6 Zanedbání pracovního postupu 4 3 4 48 7,72 

7 Odvedení pozornosti ostrahy 3 3 4 36 5,79 

8 Chybně zpracované interní předpisy 4 2 4 32 5,14 

9 Zveřejnění interních předpisů 2 2 4 16 2,57 

10 Zveřejnění výkresové dokumentace 2 1 4 8 1,29 

11 Vyzrazení prvků MZS 2 2 4 16 2,57 

12 Porušení reţimu pohybu 4 4 4 64 10,29 

13 Porušení podm. pro vstup a výstup 4 3 4 48 7,72 

14 Vyzrazení informací o fyzické ostraze 2 2 4 16 2,57 

15 Msta bývalým zaměstnancem 4 5 4 80 12,86 

16 Nedostatečné proškolení ostrahy 3 3 3 27 4,34 

17 Chybná obsluha elektrozařízení 1 2 2 4 0,64 

18 Zneuţití ID karty 3 1 4 12 1,93 

19 Porušení klíčového reţimu 3 1 4 12 1,93 

 622 100 

 

Grafické znázornění analýzy FMEA z hlediska procesních rizik lze vidět v grafu  

č. 3, kde jsou hodnoty zobrazeny v Paretově diagramu doplněném Lorenzovou křivkou. 
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Graf č.  3 Paretův diagram- procesní rizika (FMEA) [autor] 

V grafickém znázornění lze vidět, ţe za nepřijatelná procesní rizika jsou 

povaţována tato: 

 msta bývalým zaměstnance,  

 neoprávněný pohyb osob,  

 porušení reţimu pohybu,  

 sabotáţ ostrahy,  

 nepozornost ostrahy,  

 zanedbání pracovního postupu,  

 porušení podmínek pro vstup a výstup,  

 odvedení pozornosti ostrahy,  

 chybně zpracované interní předpisy,  

 vnesení zakázaných předmětů. 

3.3 Metoda CARVER 

Metoda CARVER je analytická metoda půdně vyvinuta americkými vojáky pro 

vojenské účely za války ve Vietnamu, která je hojně vyuţívána v bezpečnostní praxi. 

Cílem metody je identifikace důleţitých bodů bezpečnostního, ekonomického, politického 

a další zájmů. Název CARVER vychází z šesti počátečních písmen anglických výrazů 

Kumulativní četnost [%] Míra rizika 

Procesní riziko  
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(faktorů), které slouţí k hodnocení rizik. Kaţdému z šesti faktorů je přidaná právě jedna 

hodnota na pětibodové stupnici (viz příloha č. 1), kdy hodnota 1 je z pohledu útočníka 

nejméně ţádanou, kdeţto hodnota 5 nejvíce ţádanou. Tyto hodnoty odhalí, zdali je 

stanovený cíl vhodnou investicí, jenţ povede ke zvýšení stupně bezpečnosti. [12,21] 

Míra rizika je poté přímo úměrná součtu jednotlivých faktorů dle vzorce (2): 

R = C + A + R + V + E + R                                           (2) 

kde: 

C - Kritičnost/důležitost (Criticality) – popisuje hodnotu vlivu na funkčnost daného 

objektu a zhodnocuje dopady na bezpečnostní a ekonomické stránky firmy. 

A - Přístupnost (Accessibility) – popisuje míru dosaţitelnosti cíle útočníka. 

Přístupnost se odráţí v závislosti na mnoţství a kvalitě překáţek (zabezpečení). 

R - Obnovitelnost (Return) – čas potřebný k obnovení cíle po útoku. 

V - Zranitelnost (Vulnerability) – posuzuje zkušenosti, znalosti, úsilí a popřípadě 

prostředky, které je nutné vynaloţit pro dosaţení cíle. 

E - Vliv na firmu (effect) – hodnotící kritérium závislé především na bezpečnostních, 

sociálních a ekonomických dopadech. 

R - Rozpoznatelnost (Recongnizability) – popisuje míru rozpoznatelnosti cíle. 

[12,21] 

3.3.1 Aplikace metody CARVER 

Při aplikaci metody CARVER byla posuzována jiţ identifikovaná rizika  

z Ishikawova diagramu. Jednotlivá rizika byla rozdělena do tabulek č. 12 a 13, kde 

kaţdému byly přiřazeny hodnoty z tabulky č. 12, podle níţ lze určit výslednou míru rizika. 

Výstupem tabulek je sestavení grafů  Paretova diagramu (graf č. 4 a 5), kde Lorenzova 

křivka představuje opět kritérium 80/20. [12,21] 
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3.3.2 Zhodnocení strukturálních rizik – metoda CARVER 

Tab. č.  12 Strukturální rizika (metoda CARVER) [autor] 

Strukturální rizika C A R V E R R 
Četnost 

(%) 

1 Překonání vstupů perimetru 1 4 3 4 2 4 18 6,47 

2 Neuzamčené vstupy perimetru 1 1 2 3 2 2 11 3,96 

3 Přelezení plotu 1 4 3 4 2 4 18 6,47 

4 Podhrabání plotu 1 4 2 4 2 2 15 5,40 

5 Překonání oplocení násilím 2 5 2 3 2 3 17 6,12 

6 Absence osvětlení 2 2 3 2 2 2 13 4,68 

7 Rozbití oken 1 3 2 5 3 3 17 6,12 

8 Neuzavřená okna 3 2 2 3 3 2 15 5,40 

9 Absence mříţí 2 3 3 3 3 4 18 6,47 

10 Proraţení zdí 1 2 1 1 2 1 8 2,88 

11 Překonání střechy 1 1 1 1 2 2 8 2,88 

12 Odvrtání zámků dveří 1 3 1 3 3 3 14 5,04 

13 Vypáčení dveří 1 3 2 3 3 3 15 5,40 

14 Neuzamčené dveře 1 1 2 3 2 2 11 3,96 

15 Absence VSS 3 3 4 3 4 3 20 7,19 

16 Absence PZTS 5 4 4 4 5 4 26 9,35 

17 Poţár / výbuch 4 2 1 2 2 2 13 4,68 

18 Zastaralé elektrozařízení 2 2 1 2 3 2 12 4,32 

19 Překonání trezorového zámku 1 3 1 1 2 1 9 3,24 

 278 100 
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Metodou CARVER byla vyhodnocena jako nepřijatelná strukturální rizika: 

 absence PZTS, 

 absence VSS, 

 překonání vstupů perimetru, 

 přelezení plotu, 

 absence mříţí, 

 překonání oplocení násilím, 

 rozbití oken, 

 podhrabání plotu, 

 neuzavřená okna, 

 vypáčení dveří, 

 odvrtání zámků dveří, 

 absence osvětlení, 

 poţár/výbuch. 

Kumulativní četnost [%] Míra rizika 

Strukturální riziko  

Graf č.  4 Paretův diagram- strukturální rizika (CARVER) [autor] 
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3.3.3 Zhodnocení procesních rizik – metoda CARVER 

Tab. č.  13 Procesní rizika (metoda CARVER) [autor] 

Procesní rizika C A R V E R R 
Četnost 

(%) 

1 Neoprávněný pohyb osob 4 4 3 4 4 3 22 7,19 

2 Nezkušenost ostrahy 2 1 2 2 2 1 10 3,27 

3 Vnesení zakázaných předmětů 4 3 4 3 4 4 22 7,19 

4 Sabotáţ ostrahy 4 4 3 4 4 4 23 7,52 

5 Nepozornost ostrahy 1 2 1 1 1 1 7 2,29 

6 Zanedbání pracovního postupu 2 2 1 2 2 1 10 3,27 

7 Odvedení pozornosti ostrahy 4 3 1 3 3 5 19 6,21 

8 Chybně zpracované interní předpisy 3 3 3 3 3 2 17 5,56 

9 Zveřejnění interních předpisů 2 2 3 3 4 2 16 5,23 

10 Zveřejnění výkresové dokumentace 3 2 1 1 2 2 11 3,59 

11 Vyzrazení prvků MZS 3 2 1 1 2 2 11 3,59 

12 Porušení reţimu pohybu 5 4 4 4 4 5 26 8,50 

13 Porušení podmínek pro vstup a výstup 2 4 1 4 3 3 17 5,56 

14 Vyzrazení informací o fyzické ostraze 4 3 4 3 4 2 20 6,54 

15 Msta bývalým zaměstnancem 2 3 3 4 3 4 19 6,21 

16 Nedostatečné proškolení ostrahy 2 1 2 2 2 1 10 3,27 

17 Chybná obsluha elektrozařízení 3 3 1 2 4 2 15 4,90 

18 Zneuţití ID karty 1 4 3 3 3 3 17 5,56 

19 Porušení klíčového reţimu 2 2 3 2 3 2 14 4,58 

 306 100 
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Metodou CARVER byla vyhodnocena jako nepřijatelná procesní rizika: 

 porušení reţimu pohybu, 

 sabotáţ ostrahy, 

 neoprávněný pohyb osob, 

 vnesení zakázaných předmětů, 

 vyzrazení informací o fyzické ostraze, 

 odvedení pozornosti ostrahy, 

 msta bývalým zaměstnancem, 

 chybně zpracované interní předpisy, 

 porušení podmínek pro vstup a výstup, 

 zneuţití ID karty, 

 zveřejnění interních předpisů, 

 chybná obsluha elektrozařízení. 

 

Kumulativní četnost [%] Míra rizika 

Procesní riziko  

Graf č.  5 Paretův diagram- procesní rizika (CARVER) [autor] 
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3.4 Vyhodnocení bezpečnostních rizik 

Velice důleţitým krokem při hodnocení rizik je vzájemná komparace a vyhodnocení 

výsledků. Tabulka č. 14 udává určení nejzávaţnějších strukturálních rizik a tabulka č.15 

následně určuje nejzávaţnější procesní rizika. Pouţitím metody FMEA a CARVER lze 

určit, ţe při výsledných hodnotách identifikovaných rizik nedošlo k výrazným rozdílům, 

tudíţ je moţné brát výstupy za ověřené a správné. 

Tab. č.  14 Komparace výsledků strukturálních rizik [autor] 

Strukturální 

riziko 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

FMEA + 

Paretův 

diagram 

X  X  X  X  X   X X  X X    

CARVER + 

Paretův 

diagram 

X  X X X X X X X   X X  X X X   

Vyhodnocení X  X  X  X  X   X X  X X    

 

Tab. č.  15 Komparace výsledků procesních rizik [autor] 

Procesní 

riziko 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

FMEA + 

Paretův 

diagram 

X  X X X X X X    X X  X     

CARVER + 

Paretův 

diagram 

X  X X   X X X   X X X X  X X  

Vyhodnocení X  X X   X X    X X  X     

 

K zajištění komplexní ochrany areálu je nutné brát v potaz, ţe strukturální a procesní 

rizika jsou vzájemně ovlivněna, proto je nutno maximálně minimalizovat a zaměřit se na 



Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava   Bc. David Zezulka 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství   - 56 - 

prevenci nejzávaţnější rizik. Na tato uvedená rizika je potřeba aplikace principu ALARA 

(z anglického názvu AS Low As Reasonably Achievable).  

Ze strukturálního hlediska lze konstatovat, ţe mezi nejzávaţnější rizika, na které se 

bude potřeba zaměřit, patří překonání vstupů perimetru, přelezení plotu, překonání 

oplocení násilím, rozbití oken, absence mříţí, odvrtání zámku, vypáčení dveří a především 

absence PZTS a VSS. Z hlediska procesního je nutno zaměřit se na neoprávněný pohyb 

osob, nedostatečné proškolení ostrahy, sabotáţ ostrahy, odvedení pozornosti, chybně 

zpracované interní předpisy, porušení reţimu pohybu, porušení podmínek pro vstup  

a výstup a msta bývalým zaměstnancem.  
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4 Návrh variantního řešení komplexního zabezpečení 

Návrhy variantního řešení zabezpečení objektu autodopravy souvisí s vyhodnocením 

analýz z kapitoly 4.4. Nejzávaţnější rizika je nutno minimalizovat na přijatelnou úroveň. 

Jak vyplývá z výsledků analýz, je potřeba dbát zvýšené pozornosti především na 

technickou ochranu. Návrhy zabezpečení jsou v následující kapitole zpracovány ve třech 

odlišných variantách, přičemţ po konzultaci s majitelem došlo k výběru té nejvhodnější.  

Poţadavkem a podmínkou majitele bylo především omezit nutnost zásahu do 

stavebních konstrukcí při instalaci kabelů pro prvky PZTS. Další podmínkou byla nutnost 

dodrţet maximální počet jednoho pracovníka fyzické ostrahy, jak tomu bylo doposud. 

Poslední podmínkou byla nutnost dodrţet finanční rozpočet. Dle metody ALARA by 

výdaje vynaloţené na zabezpečení neměly překročit hranici 10% hodnot aktiv, která 

v tomto případě činí částku 18 151 720 Kč, coţ je dle slov majitele zcela nepřípustné. Dle 

vzájemné domluvy byla tato hranice nastavená na 1%, coţ činí 1 815 172 Kč. Do této 

částky je nutné zahrnout: 

 náklady na pořízení jednotlivých komponentů, 

 náklady na provedení práce, 

 náklady na provoz, údrţbu, revize a servis. 

4.1 Varianta A  

První variantou zabezpečení je návrh na doplnění prvků MZS a instalace 

bezdrátových prvků PZTS. Cenovou kalkulaci společně se seznamem prvků lze nalézt 

v tabulce č. 16. 

Perimetrická ochrana 

Areál autodopravy zůstane ohraničen původním oplocením, které bude po mírných 

úpravách zcela dostatečné. Horní část oplocení je jiţ v nevhodném stavu a proto bude 

nahrazeno novým ostnatým drátem, jenţ bude pomocí bavoletů instalován ve třech 

vrstvách a instalováno po obvodu celého areálu. 
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Dále je navrţeno osvětlení s čidlem pohybu v podobě LED reflektoru firmy 

Greenlux o výkonu 50W a svítivosti 3400 lm, který je schopen nahradit 250W halogenový 

reflektor. Tento typ je prachu i voděodolný a je tak vhodný jak do vnitřních, tak i do 

venkovních prostor. Výhodou je doplnění o PIR detektor, jenţ má nastavitelnou citlivost  

a dobu svitu. Osvětlení bude instalováno u vstupů do budov a na kaţdé straně budov garáţí 

a bude mít především preventivní charakter pro odstrašení případného pachatele.  

Plášťová ochrana 

Veškerá okna v přízemních patrech administrativní budovy budou osazena okenní 

mříţí firmy RAAB, která bude kolmo zapuštěná do zdi objektu. Tloušťka rámu mříţe bude 

20 x 20 mm a výplň 10 x 10 mm. 

Pozornost je především nutné dbát na řádné zabezpečení garáţových vrat. Většina 

těchto vrat jsou pouze zavřena, nicméně neuzamčena, a jsou tak snadným cílem útočníka. 

Vyuţitím bezpečnostních zámků FAB 110/200RSHT bezpečnostní třídy 2 lze docílit 

zvýšené odolnosti proti stříhání, řezání nebo údery kladivem. Tělo zámků je vyrobeno 

z mosazi a výhodou těchto prvků je moţnost sjednocení na společný uzávěr. 

Prostorová ochrana 

Nedostatkem administrativní budovy, podobně jako tomu je v celém areálu, jsou 

především prvky PZTS. Pro zabezpečení budovy byl vybrán zabezpečovací systém 

JABLOTRON 100. Prostory administrativní budovy budou střeţit bezdrátové PIR 

detektory pohybu Jablotron JA – 110P. Detekční dosah čidla je 12 m s úhlem krytí 110, 

přičemţ při vhodném rozmístění prvků bezpečně pokrývá prostory budovy. Detektory jsou 

vybaveny funkcí, kdy při pokusu o manipulaci je automaticky vyslán sabotáţní signál do 

ústředny. JA – 81F je bezdrátová modul s klávesnicí, který slouţí k ovládání  

a programování celého systému. Je vybaven čtečkou bezdrátových přístupových karet. 

Centrální část systému PZTS bude představovat ústředna JA – 101K, která disponuje 

vestavěným GSM/GPRS komunikátorem, jenţ umoţňuje GPRS, SMS nebo hlasovou 

komunikaci s koncovým uţivatelem a střediskem DPPC. Narušení prostoru bude 
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signalizováno do místa vrátnice, jeţ je součástí administrativní budovy se samostatným 

vchodem, vnitřní sirénou JA – 150A. 

Předmětová ochrana 

TOSCANA 65 je klíčový trezor vhodný pro ochranu listin, dokumentů a cenností 

s třístranným rozvorovým uzamykacím mechanismem. Jeho hmotnost představuje 82 kg  

a vnitřní objemem je 76l. Je konstrukčně řešen k ukotvení do stěn objektu a vybaven 

pancéřováním z manganové kalené oceli. Trezor zajišťující předmětovou ochranu bude 

umístěn v kanceláři majitele firmy. 

Tab. č.  16 Varianta A [autor] 

PRVEK, 

DODAVATEL 
TYP MNOŽSTVÍ 

CENA 

JEDN. 

(Kč) 

CENA 

(Kč) 

Oplocení  
Ostnatý drát PVC  (50 m) 532 m 350 11 550 

Bavolet pro třívrstvý ostnatý drát 266 ks 114 30 324 

Osvětlení 

Greenlux 
Daisy PIR MCOB 50W 19 ks 1 275 24 225 

Okenní mříţe 

RAAB 

Mříţe okenní, rám ocel 20x20, 

výplň 10x10 
46 ks 1 740 80 040 

Visací zámek FAB 110/200 RSHT 103 ks 932 95 996 

PZTS 

JABLOTRON 

100 

Ústředna JA – 101 K 1 ks 9 329 9 329 

PIR detektor pohybu JA – 110 P 28 600 16 800 

Bezdrátový modul s klávesnicí  

JA – 81 F 
1 ks 2 762 2 762 

Vnitřní siréna JA – 150 A 1 ks 1 372 1372 

Trezor TOSCANA 65 1 ks 13 802 13 802 

 286 200 * 

*Ceny jsou uvedeny bez montáţe. 

4.2 Varianta B 

Návrh této varianty bude vycházet z bezpečnostních prvků navrţených v předchozím 

kroku inovativního zabezpečení objektu (varianty A), jenţ budou rozšířeny a doplněny  

o další bezpečnostní prvky slouţící ke zdokonalení a zkvalitnění systému. Rozmístění 
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jednotlivých prvků zůstane zachováno z předchozí varianty, přičemţ dojde k rozšíření 

prvků PZTS a doplnění systému VSS, coţ je hlavní inovací tohoto návrhu. Cenovou 

kalkulaci společně se seznamem prvků lze nalézt v tabulce č. 17. 

Perimetrická ochrana 

Areál autodopravy zůstane ohraničen původním oplocením, které bude po mírných 

úpravách zcela dostatečné. Horní část oplocení je jiţ v nevhodném stavu a proto bude 

nahrazeno novým ţiletkovým drátem – spirálou s průměrem cívky 450 mm firmy 

CONCENTRINA po obvodu celého areálu.  

Osvětlení areálu zůstane stejné jako v předchozí variantě. Bude tedy vyuţito LED 

technologie osvětlení značky Greenlux s čidlem pohybu o výkonu 50W.  

Plášťová ochrana 

Veškerá okna v přízemních patrech administrativní budovy budou osazena okenní 

mříţí firmy RAAB, která bude kolmo zapuštěná do zdi objektu. Tloušťka rámu mříţe bude 

20 x 20 mm a výplň 10 x 10 mm. 

Vstupní dveře do administrativní budovy budou zabezpečeny bezpečnostní 

cylindrickou vloţkou s velmi vysokou ochranou FAB 2000BDNs/40+60, charakterizující 

se třídou bezpečnosti číslo 4. 

Vrata je nutné zabezpečit vysoce odolnými bezpečnostními visacími zámky ABUS 

37/55 HB 50, které jsou vyrobeny z granitu, jenţ je odolný proti hrubému násilí, vrtání, 

rozbití, zmrazení. U tohoto typu zámku je moţnost vyuţití systému generálního klíče, čili 

jedním klíčem lze otevřít všechny zámky. 

Garáţové vrata je nutné osadit novými bezpečnostními prvky v podobě bezpečnostní 

petlice TOKOZ BP GOLEM, která je z legované, povrchově cementované a kalené oceli, 

coţ znesnadňuje odvrtání, řezání či páčení. Stupeň bezpečnosti této petlice je RC 4+. 
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Prostorová ochrana 

Prvky PZTS jsou hlavními nedostatky celého areálu, proto budou umístěna PIR čidla 

v administrativní budově do kaţdé místnosti a kontaktní magnetická čidla na všechny 

dveře a garáţová vrata. 

Magnetický senzor JABLOTRON JA – 183M je bezdrátový detektor, který je určen 

k detekci otevírání dveří a oken. Senzor je kompatibilní se systémem JABLOTRON 100, 

kde je kaţdý prvek adresovatelný, tudíţ zastává jednu pozici.  

Inovací předchozí varianty představuje ústředna, která musí být nahrazená ústřednou 

s větším počtem adresovatelných pozic. JA- 106KR-3G je ústředna se zabudovaným 

3G/LAN komunikátorem, jehoţ hlavní předností je přenosová rychlost. PIR čidla bude 

zastávat prvek JA – 120PC(90) s vestavěným kamerovým modulem. Zajišťuje prostorovou 

detekci včetně vizuálního poplachu. Uvnitř čidla je zabudovaná kamera, jeţ pořizuje 

snímek v rozlišení VGA (640x480). Snímky jsou ukládány do interní paměti detektoru, 

odkud jsou dále přenášeny do ústředny, přičemţ můţou být následně odeslány na DPPC. 

Úhel záběru detektoru činí 120 a kamery 90. 

Vnitřní siréna JA – 110A z varianty A bude nahrazena venkovní sirénou JA – 111A, 

která bude umístěna na budově bezpečnostní sluţby, odkud bude signál slyšitelný do všech 

míst areálu. Siréna funguje na principu piezoelektrického jevu a její hlasitost je 110dB. 

Dalším nedostatkem zabezpečení areálu je absence vyuţití kamerových systémů. 

HIKVISION DS–2CD2T22WD-I5/6 je venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem na 

50 m. Rozlišení kamery je 2 Mpx (1920 x 1080 s frekvencí snímků 30 fps) a úhel záběru 

55. Pracovní teplota uváděna výrobcem činí rozpětí -30C aţ 60C. Pro optimální pokrytí 

areálu je potřeba celkem 13 kamer.  

HIKVISION DS-7616NI-E2/8P/A je digitální rekordér, který slouţí k nahrávání 

záznamů z bezpečnostních kamer. Zařízení umoţňuje připojení aţ šestnácti zařízení a jeho 

paměť je závislá na velikosti pouţité paměti HDD (max 2x 4 TB), který není součástí. 

V objektu autodopravy bude vyuţito 4 TB HDD značky WESTERN DIGITAL, coţ je 
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modelová řada pevných disků speciálně vyvinuta pro kamerové systémy. Záznamy budou 

ukládány v kanceláři majitele firmy. 

Předmětová ochrana 

TOSCANA 65 je klíčový trezor vhodný pro ochranu listin, dokumentů a cenností 

s třístranným rozvorovým uzamykacím mechanismem. Jeho hmotnost představuje 82 kg  

a vnitřní objemem je 76l. Je konstrukčně řešen k ukotvení do stěn objektu a vybaven 

pancéřováním z manganové kalené oceli, který bude rovněţ jako v první variantě umístěn 

v kanceláři majitele firmy. 

Tab. č.  17 Varianta B [autor] 

PRVEK, 

DODAVATEL 
TYP MNOŽSTVÍ 

CENA 

JEDN. 

(Kč) 

CENA 

(Kč) 

Oplocení 

CONCERTINA 

Ţiletkový drát zinkovaný 450 mm 

(10 m) 
532 m 549 29 646 

Bavolet pro ţiletkový drát 266 324 86 184 

Osvětlení 

Greenlux 
Daisy PIR MCOB 50W 19 ks 1 275 24 225 

Okenní mříţe 

RAAB 

Mříţe okenní, rám ocel 20x20, 

výplň 10x10 
46 ks 1 740 80 040 

Dveře 

administrativní 

budovy 

FAB 2000BDNs/40+60 1 ks 2 517 2 517 

Visací zámek 
ABUS Granit 37/55 HB50 103 ks 2 888 297464 

Petlice TOKOZ BP GOLEM 103 ks 1850 190 50 

PZTS 

JABLOTRON 

100 

Ústředna JA – 106KR-3G 1 ks 13 298 13 298 

PIR detektor pohybu JA – 120PC 28 ks 2 710 75 880 

Bezdrátový modul s klávesnicí  

JA – 81 F 
1 ks 2 762 2 762 

Magnetický detektor JA – 183M 103 ks 914 94 142 

Venkovní siréna JA – 111 A 1 ks 2 153 2 153 

VSS 

HIKVISION venkovní kamera 

DS–2CD2T22WD-I5/6 
13 ks 4 232 55 016 

HIKVISION digitální rekordér 

 DS-7616NI-E2/8P/A  
1 ks 7 554 7554 

HDD WD PURPLE 4 TB 1 ks 4 162 4 162 

Trezor TOSCANA 65 1 ks 13 802 13 802 

 788 845 * 

*Ceny jsou uvedeny bez montáţe. 
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4.3 Varianta C 

Varianta C je finančně nákladnější, která ovšem zajistí maximální zabezpečení 

objektu. Cenovou kalkulaci společně se seznamem prvků lze nalézt v tabulce č. 18. 

Perimetrická ochrana 

Původní oplocení zůstane zachováno, které po drobných opravách doplněn  

vrcholovou zábranou v podobě ţiletkového drátu firmy CONCERTINA tentokrát o spirálu 

s průměrem cívky 700 mm, který bude nataţen po obvodu celého areálu. 

Osvětlení areálu zůstane stejné jako v předchozí variantě. Bude tedy vyuţito LED 

technologie osvětlení značky Greenlux s čidlem pohybu o výkonu 50W.  

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana v podobě mříţí oken bude představovat rám 20x20 mm a výplň 10 

x 10 mm od firmy RAAB. 

Je nutné vrata zabezpečit vysoce odolnými bezpečnostními visacími zámky ABUS 

37/55 HB 50, které jsou vyrobeny z granitu, jenţ je odolný proti hrubému násilí, vrtání, 

rozbití, zmrazení. U tohoto typu zámku je moţnost vyuţit systému generálního klíče, čili 

jedním klíčem lze otevřít všechny zámky. 

Garáţová vrata je nutné osadit novými bezpečnostními prvky v podobě bezpečnostní 

petlice TOKOZ BP GOLEM, která je z legované, povrchově cementované a kalené oceli, 

coţ znesnadňuje odvrtání, řezání či páčení. Stupeň bezpečnosti této petlice je RC 4+. 

Vstupní dveře do administrativní budovy budou zabezpečeny bezpečnostní 

cylindrickou vloţkou s velmi vysokou ochranou FAB 2000BDNs/40+60, charakterizující 

se třídou bezpečnosti číslo 4. Na dveřích bude také instalována bezpečnostní fólie firmy 

NEXT, která zamezí vniknutí pachatele překonáním skleněných ploch. Fólie zároveň 

slouţí také jako ochrana osob v případě nechtěného rozbití skla. 
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Prostorová ochrana 

Magnetický senzor, ústředna a venkovní siréna zůstanou stejné jako v předchozí 

variantě B. 

NUUO SOLO PRO je záznamové zařízení, slouţící k připojení bezpečnostních 

kamer. K tomuto zařízení je moţné připojit aţ 16 kamer o maximálním rozlišení aţ 10 

Megapixel. Umoţňuje funkci ţivého zobrazení, nahrávání, zpětného přehrávání  

a vyhledávaní. Pro optimální pokrytí areálu je potřeba celkem 13 kamer značky AXIS 

model M1145-L, coţ je kompaktní dostupná HDTV kamera o rozlišení 2 Megapixel, která 

má moţnost digitálního zoomu. Obrovskou výhodou těchto kamer je jejich jednoduchá 

instalace, a to z důvodů napájení zařízení přímo ze sítě Ethernet, čímţ lze eliminovat 

potřebuju napájecího kabelu a s tím spojenou cenu instalace. 

Předmětová ochrana 

Trezor TOSCANA 65  uvedený v kapitole 5.1 je plně dostačující pro předmětovou 

ochranu v daném objektu. 

Tab. č.  18 Varianta C [autor] 

PRVEK, 

DODAVATEL 
TYP MNOŽSTVÍ 

CENA 

JEDN. 

(Kč) 

CENA 

(Kč) 

Oplocení 

CONCERTINA 

Ţiletkový drát zinkovaný (700 

mm) 
532 m 749 40 446 

Bavolet pro ţiletkový drát 266 324 86 184 

Osvětlení 

Greenlux 
Daisy PIR MCOB 50W 19 ks 1 275 24 225 

Okenní mříţe 

RAAB 

Mříţe okenní, rám ocel 20x20, 

výplň 10x10 
46 ks 1 740 80 040 

Dveře 

administrativní 

budovy 

FAB 2000BDNs/40+60 1 ks 2 517 2 517 

Fólie NEXT (1m
2
) 3 ks

 
330 990 

Visací zámek 
ABUS Granit 37/55 HB50 103 ks 2 888 297 464 

Petlice TOKOZ BP GOLEM 103 ks 1850 190 50 

PZTS 

JABLOTRON 

100 

Ústředna JA – 106KR-3G 1 ks 13 298 13 298 

PIR detektor pohybu JA – 120PC 28 ks 2 710 75 880 
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Bezdrátový modul s klávesnicí  

JA – 81 F 
1 ks 2 762 2 762 

Magnetický detektor JA – 183M 103 ks 914 94 142 

Venkovní siréna JA – 111 A 1 ks 2 153 2 153 

VSS 

Venkovní kamera AXIS M1145-L 13 ks 13 816 179 608 

Digitální rekordér  

NUUO SOLO PRO  
1 ks 31 400 31 400 

HDD WD PURPLE 4 TB 1 ks 4 162 4 162 

Trezor TOSCANA 65 1 ks 13 802 13 802 

 949 073 * 

*Ceny jsou uvedeny bez montáţe. 

4.4 Ekonomické zhodnocení 

Tabulka č. 19 znázorňuje cenové rozdíly jednotlivých inovativních návrhů 

zabezpečení. „Základní“ varianta A je variantou nejméně nákladnou, přičemţ vyţaduje 

investici 286 200 Kč. Zaměřená především na zabezpečení hranic areálu prostředky MZS. 

Administrativní budova je taktéţ zabezpečena základními prvky MZS, které jsou doplněny 

o systém PZTS. Objekty garáţí budou zabezpečeny odolnými visacími zámky. 

Předmětovou ochranu pak zabezpečí nový trezor. 

Varianta B je cenově náročná střední cesta, která se oproti variantě A liší mnoţstvím 

pouţitých MZS, které jsou v mnoha ohledech efektivnější a bezpečnější a především je zde 

vyuţito prvků VSS. Kamerový systém pokrývá nejrizikovější místa areálu, kterými jsou 

vstupy a vjezdy do objektu a vstupy do jednotlivých budov. Cena tohoto návrhu je bezmála 

800 000 Kč. 

Variantu nejnákladnější představuje varianta C, a to z důvodů rozšíření a vyuţití 

kvalitnějších prvků zabezpečení. Především díky modernímu kamerovému systému 

s digitálním zoomem se cena této varianty vyšplhala k téměř 950 000 Kč. 
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Tab. č.  19 Ekonomické zhodnocení variant [autor] 

Cena varianty A 286 200 Kč 

Cena varianty B 788 845 Kč 

Cena varianty C 949 073 Kč 

4.5 Výběr nejvhodnější varianty 

V práci byly navrţeny tři varianty inovativního zabezpečení objektu, které se 

navzájem odlišují jak cenou, tak především efektivitou zabezpečení. Na základě těchto 

variant se můţe majitel objektu rozhodnout a zvolit, která je nejvýhodnější na základě 

zadaných poţadavků. 

Pro výběr nejvhodnější varianty bude pouţita Saatyho matice, která je metodu 

kvantitativního srovnávání párových hodnot, jeţ je vyuţívána pro analyticko-hodnotící 

procesy. Principem metody je číselné označení důleţitosti závaţnosti rizika z pohledu 

hodnotitele, který tak určí pořadí významnosti od významných, přes méně významné aţ 

k těm v podstatě zanedbatelným. 

Výstupem je číslo udávající preferovanou rizikovost. Srovnávají se vţdy dvě kritéria 

(hodnoty), která jsou ukládána do tzv. Saatyho matice: [15] 

     

{
 
 

 
 

 

                            
                                    
                                

                                                        
                                              

  

Stupnice od 1 do 9 nabývá hodnoty lichých čísel podle posouzení jejich vzájemné 

významnosti a závaţnosti rizik dle uváţení hodnotícího. Sudá čísla lze vyuţít pro 

hodnocení mezistupňů.  

Hlavní diagonála je osazena hodnotami 1, jelikoţ       , tudíţ se jedná o hodnoty 

rovny vzájemně (viz. vzorec č. 3). Pro výpočet Si lze vyuţít vzorec č. 4. Hodnotu Ri a vi je 

nutno vypočítat ze vzorců č. 5 a č. 6. 
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Musí platit, ţe,          
 

    
    (3) 

Pro kaţdé „i“ napočítat hodnotu     ∏     
 
       (4) 

Spočítání hodnot       √  
 

    (5) 

Určení váhy kritérií       
  

∑   
 
   

       (6) 

           [15] 

Hlavní kritéria při výběru nejvhodnější varianty: 

1. Pořizovací náklady   (K1) 

2. Efektivnost    (K2) 

3. Čas potřebný k realizaci  (K3) 

4. Provozní náklady   (K4) 

5. Ţivotnost   (K5) 

6. Servis     (K6) 

Jednotlivé váhy kritérií lze nalézt v tabulce č. 20. 

 

Tab. č.  20 Saatyho matice [autor] 

Si,j K1 K2 K3 K4 K5 K6 Ri    

K1 1 1/6 5 1 1/2 2 0,970 0,110 

K2 6 1 8 6 5 5 4,394 0,500 

K3 1/5 1/8 1 1/5 1/6 1/2 0,273 0,031 

K4 1 1/6 5 1 1/4 1/2 0,686 0,078 

K5 2 1/5 6 4 1 3 1,751 0,199 

K6 1/2 1/5 2 2 1/3 1 0,715 0,081 

 8,789 1 
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Pomocí Saatyho matice byla vymezena nejdůleţitější kritéria, na základě níţ byly 

ohodnoceny jednotlivé varianty návrhu zabezpečení, které byly ohodnoceny na stupnici  

1-10, kdy hodnota 1 představuje nejméně hodící se specifikace a naopak hodnota 10 

vyznačuje nejvíce se hodící. 

Po číselném ohodnocení jednotlivých variant byly tyto výsledky vynásobeny váhou 

kritéria. Jednotlivé výsledky váhy kritérií byly následně sečteny, čímţ se docílilo číselného 

výsledku v podobě nejméně a nejvíce vyhovujícího inovativního návrhu. Výsledné 

hodnoty udává tabulka č. 21. 

Tab. č.  21 Výběr nejvhodnější varianty [autor] 

Kritérium 
Varianty 

   
Výsledky 

A B C A B C 

K1 3 7 9 0,110 0,330 0,770 0,990 

K2 5 8 9 0,500 2,500 4,000 4,500 

K3 3 5 7 0,031 0,093 0,155 0,217 

K4 8 7 6 0,078 0,624 0,546 0,468 

K5 5 5 5 0,199 0,995 0,995 0,995 

K6 7 6 5 0,081 0,567 0,486 0,405 

Pořadí návrhů 
5,109 6,952 7,575 

3. 2. 1. 

 

Sattyho metodou byla vyhodnocená nejvhodnější varianta návrhu zabezpečení na 

základě stanovených kritérií a poţadavků majitele. Nejoptimálnější návrh zabezpečení 

v tomto případě je varianta C, která představuje efektivní zabezpečení s počátečními 

náklady niţšími, neţ byl původní záměr majitele. Rozmístěné jednotlivých prvků 

inovativního zabezpečení lze vidět v příloze č. 2 a 3. 

Na základě tohoto posouzení a po konzultaci s majitelem bylo rozhodnuto o výběru 

právě varianty C, jenţ by v dohledné době měla být realizována a zabezpečila tak firmu 

autodopravy.  
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Závěr 

Hlavní myšlenka této diplomové práce spočívala ve vytvoření inovativního návrhu 

zabezpečení mezinárodní společnosti zaměřující se na autodopravu prostřednictvím prvků  

technické ostrahy. Cíl práce spočíval v návrhu tří různých variantních řešení, která měla 

vést ke zvýšení úrovně zabezpečení v objektu. Podmínkou majitele byl především poměr 

ekonomických ukazatelů vůči efektivitě zabezpečení. Důraz byl kladen na maximální 

zabezpečení za pouţití minimálního počtu pracovníků ostrahy, coţ bylo docíleno primárně 

prostřednictvím elektronických prvků a systémů VSS.  

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část diplomové práce se zaobírá vymezením 

literatury, jednotlivých pojmů, teoretickými poznatky a právními předpisy v souvislosti 

s danou problematikou, které byly pro zpracování práce vyuţitelné.   

Následující část nese název Bezpečnostní projekt společnosti, kde je pozornost 

věnována seznámení se s daným objektem, charakteristikou jeho činnosti a specifikaci 

jednotlivých procesů. Seznámení se s daným objektem je ve formě psaného textu, ve 

kterém lze nalézt veškeré údaje o společnosti a majiteli firmy, jenţ je doplněn mapou 

areálu, ve kterém jsou vyznačeny a popsány hranice areálu a jednotlivé budovy. Popisem 

chráněných aktiv byla zjištěná aktuální hodnota chráněných aktiv vyskytujících se 

v objektu. Po seznámení s areálem byla pozornost věnována statistice protiprávních činů 

vyskytujících se v daném území v letech 2013 aţ 2017 a informacím o majetkové trestné 

činnosti. Závěrem druhé části bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení. 

Třetí část byla zaloţena na provedení analýz z hlediska stávajícího stavu zabezpečení 

objektu. V práci byly postupně provedeny celkem 3 analýzy, které měly za úkol odhalit 

veškeré nedostatky od těch nejzávaţnějších, přes méně závaţné, z nichţ byly následně 

navrţeny tři inovativní varianty řešení. První analýzu tvořila kvantitativní metoda 

Ishikawův diagram, kterou byl určen komplexní výčet co největšího počtu rizik 

vyskytujících se v daném areálu. Následovaly kvalitativní metody FMEA a CARVER, 

které posoudily jednotlivě závaţnost rizik vyspecifikovaných prostřednictvím Ishikawova 

diagramu. Na základě těchto dvou analýz byla určena nejzávaţnější rizika, na která byla 

soustředěná pozornost v návrzích.  
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Stěţejní část práce představuje návrh inovativního zabezpečení ve třech variantních 

řešeních, která se vzájemně liší efektivností, mnoţstvím a kvalitou prvků, ale především 

pořizovací cenou. První návrh představuje zabezpečení perimetrické ochrany, jenţ je 

základním stavebním kamenem bezpečnostního systému. Jak jiţ vyplývalo ze zadání, areál 

bylo nutné zabezpečit především elektronicky, a proto byl navrţen bezdrátový systém 

PZTS, který byl doplněn o prvky MZS a prvkem předmětové ochrany v podobě trezoru. 

Druhá varianta se oproti první vyznačuje vyuţitím kvalitnějších prvků, a to jak v případě 

perimetrické ochrany, tak v především v případě PZTS, která je v tomto případě podpořena 

systémem VSS. Prostorová ochrana byla dále zdokonalena o nárok na vyšší bezpečnost 

prvků MZS. Vyuţití těchto moderních technologií se pochopitelně odrazilo na vstupních 

nákladech, které se oproti první variantě liší o více neţ dvojnásobek ceny. Poslední 

varianta představuje ekonomicky nejdraţší variantu, nicméně dle vstupních poţadavků 

zcela v normě s představou majitele. Perimetrická ochrana tak dostala vysoce 

zabezpečovací prvky, které byly podpořeny nadstandartními prvky PZTS, VSS a MZS. 

Systém VSS je instalován především z důvodů zajištění maximální kontroly pohybu 

v areálu. 

Závěr diplomové práce zhodnocuje jednotlivé návrhy, jeţ jsou pomocí 

multikriteriální bodové metody vyhodnoceny. Vyhodnocení Saatyho metodou bylo 

výstupem pro návrh nejvhodnější varianty, kterou se v tomto případě stala varianta C, jeţ 

splňuje poţadavky majitele. Zbylé dvě varianty mohou majiteli slouţit v případě změny 

názoru na vstupní investici do zkvalitnění bezpečnosti v objektu. 
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Bezpečnostní studie objektu firmy Jozef Sochulák Autodoprava   Bc. David Zezulka 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství   

Obr. č.  17 Vstup pro pěší [autor] ................................................................................... - 39 - 

Obr. č.  18 Proces řízení rizik [autor] ............................................................................. - 40 - 

Obr. č.  19 Posuzování rizik [autor] ................................................................................ - 41 - 

Obr. č.  20 Ishikawův diagram [autor] ............................................................................ - 43 - 
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