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Anotace 

 

CHMEL, Marek. Fyzická ochrana firmy Sectron Mobil s.r.o. v Ostravě: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-TU, 2011. 41 s. 

 

 Tato bakalářská práce slouží k zhodnocení stávající situace v oblasti bezpečnostních 

opatření a technologií ve firmě Sectron Mobil s.r.o. v Ostravě a klade si za cíl nalézt 

efektivnější systém ochrany objektu a přilehlého okolí. V úvodní části práce je zdůrazněn cíl 

a celková teoreticko-právní část spolu s popisem firmy. Stěžejní část práce obsahuje analýzu 

a vyhodnocení stávajícího stavu. Na závěr jsou uvedeny návrhy řešení. 

 

Klíčová slova: 

fyzická ochrana, fyzická ostraha, technická ochrana, režimová ochrana, elektronický 

zabezpečovací systém. 

 

Annotation 

 

CHMEL, Marek. Physical Protection of the Company Sectron Mobil, Ltd. in Ostrava: 

Bachelor thesis. Ostrava: VSB-TU, 2011. 41 p. 

 

 The key goal of this paper is to evaluate the current situation of security measures and 

technologies in the Sectron Mobile Ltd in Ostrava. It aims to find a more effective system of 

protection of the building itself and the adjacent neighborhood. The first part specifies the 

goals of the paper and contains theoretical and legal background along with a description of 

the company. The main part includes the analysis and evaluation of current status. In the 

conclusion there are some suggestions for improvement. 
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physical protection, physical security, technical protection, regime protection, electronic 

security system. 
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1 ÚVOD 

 Dalo by se říci, že lidé už v počátcích své existence, kdy si začali uvědomovat sílu 

nástrojů a vhodných úkrytů k zajištění bezpečnosti pro sebe či své blízké a v neposlední řadě 

i pro svůj majetek, téměř vždy toužili po tom, co jim nepatřilo. Ať už prostá závist, nebo 

potřeba rychlého obohacení na úkor někoho jiného, vedla k páchání nežádoucích jevů, které 

zapříčinily potřebu ochrany osob a majetku. Techniky zabezpečení se neustále zdokonalovaly 

a díky průmyslové revoluci je v dnešní době mnohem snazší ochránit individuální aspekty 

našeho zájmu. 

 Problémem současnosti je zakořeněná představa z minulého režimu, která dává lidem 

pocit, že stát je tím subjektem, který má zabezpečit absolutní bezpečnost ve všech úrovních 

života jedince. To ovšem není pravda. Stát zaměřuje svou pozornost prioritně na prvky pro 

něj důležité. Není možné efektivně zabezpečit vše potřebné ze zdrojů veřejných financí. Toto 

břímě se přesouvá na právnickou či fyzickou osobu. Naštěstí tato problematika zažívá určitou 

osvětu a zabezpečení objektu, v mém případě firmy Sectron Mobil s.r.o., již není v rukou 

osudu, ale v progresivně se vyvíjejícím zabezpečovacím systému, na jehož zlepšení budu nyní 

pracovat.    

 Tato firma má poněkud zkomplikovanou situaci v oblasti bezpečnosti, jelikož sdílí 

areál s ubytovnou pro sociálně slabší skupinu obyvatel. Není tedy možné pro vstup do celého 

objektu vyžadovat jakoukoliv formu autentifikace osoby. Proto se provedlo rozdělení na 

určité sekce s různým způsobem ochrany. V přízemí je však potřeba nechat chodbu kolem 

kanceláří průchodnou, protože slouží k pohybu většího množství osob i do prostor zmíněné 

ubytovny a dalších společností. Jedná se tedy o rizikovější oblast, v porovnání s druhým 

patrem, kde je umístěno ředitelství a možnost efektivně oddělit oblast od nežádoucí 

přítomnosti osob, které nespadají pod firmu. 

Aplikujeme-li pravidlo, že: „řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek“, tak použitím 

vhodné analýzy můžeme docílit nalezení onoho nejslabšího prvku. Po jeho lokalizaci bude 

možné zdokonalit stávající systém a navrhnout inovativní opatření. V mé konkrétní situaci 

jsem se rozhodl, že se zaměřím především na oblast režimové ochrany a organizačních 

opatření v objektu, jelikož ostatní prvky jsou na první pohled v relativně dobrém stavu. Avšak 



2 

 

další součásti systému fyzické ochrany také nebudou zcela opomíjeny, jelikož pouze dobře 

vyvážený systém se stává efektivním. 

Co se týká umístění firmy, tak lokalitu není možné brát jako bezpečnou 

z celorepublikového hlediska. Samotný fakt, že Moravskoslezský kraj má velké procento 

nezaměstnanosti, lidé jsou mnohdy za hranicí chudoby a řeší existenční problémy, vede 

k tomu, že je zvýšená pravděpodobnost pokusu o protiprávní společensky nežádoucí čin. Na 

druhou stranu oblast Ostravy Mariánské Hory patří mezi ty klidnější a naštěstí se zatím nic 

závažnějšího v prostorách firmy neudálo. I přes tento relativní klid si kladu za cíl bezpečnost 

firmy zlepšit a zajistit tak nadále hladký průběh chodu společnosti.  
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2 TEORETICKO-PRÁVNÍ ČÁST 

Souhrn právních platných předpisů, norem a vyhlášek k problematice ochrany 

bezpečnosti osob a majetku v České republice.  

2.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

- Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění. 

- Nejvýše postavený zákon v České republice. 

- Definuje základní práva občanů a demokratické principy v České republice. [20] 

 

Listina základních práv a svobod 

- Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění. 

- Je součásti ústavního pořádku České republiky. 

- Základní práva a svobody jsou podle tohoto zákona nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. [21] 

 

Trestní zákoník 

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

- Upravuje hmotné trestní právo. 

- Vymezuje trestní odpovědnost i její zánik a obsahuje katalog jednotlivých trestných 

činů. [23] 

 

Trestní řád 

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

a doplnění. 

- Upravuje postupy orgánů činných v trestním řízení. Trestné činy musí být náležitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. [26] 
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Občanský zákoník 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

- Upravuje zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. [22] 

 

Obchodní zákoník 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

- Upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné 

vztahy s podnikáním související. [29] 

 

Ochrana utajovaných informací 

- Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

- Upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro 

přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých 

činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [28] 

   

Ochrana osobních údajů 

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění. 

- Upravuje oprávnění ověřovat osobní údaje a způsob nakládání s nimi. [24] 

 

Přestupky 

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

- Upravuje přestupkové řízení, stanovuje podmínky odpovědnosti za spáchání přestupku 

a sankce.[27] 

 

Střelné zbraně a střelivo 

- Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů a doplnění.  

- Upravuje podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo 

střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz 
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nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních 

systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní 

a střeliva. [25] 

2.2 Technické normy 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí 

- určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. 

- vztahuje se na tyto varianty otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, 

posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. [14] 

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy. 

Část 1: Všeobecné požadavky: 1999, Změna: Z1-Z7:2008 

- Stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

- Upřesňuje parametry na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. 

- Stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. [15] 

 

ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci. 

- Obsahuje doporučení poskytovatelům pro účinné řídící a organizační procesy pro 

instalaci, testování, obsluze a údržbě systému přivolání pomoci včetně technického 

vybavení a organizování pomoci. [16] 

 

ČSN 16 6014 Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. 

- norma je určena pro výrobu, zkoušení a dodávání dveřních a okenních uzávěrů [17] 
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2.3 Vyhlášky 

Fyzická bezpečnost 

- Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. 

- Stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, nejnižší míru 

zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení rizik, 

další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického 

prostředků. [19] 

 

Bezpečnost informačních a komunikačních systémů 

- Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi 

a o certifikaci stínicích komor. 

- Upravuje požadavky na informační systémy nakládající s utajovanými informacemi. 

[18] 
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3 OCHRANA OSOB A MAJETKU 

 Zabezpečení firmy může do určité míry ovlivnit takřka každý zaměstnanec. Jedná se 

o návyky k docílení základní bezpečnosti, ať už se jedná pouze o kontrolu dobrého uzavření 

oken při odchodu ze zaměstnání či uzamknutí přístupových dveří. Tyto základní 

bezpečnostně-organizační opatření by se měly stát samozřejmostí. Pouze to však bohužel 

v dnešní době nestačí. S rozvojem technologií se rozvíjely i způsoby páchání různých 

společensky nežádoucích jevů. K jejich omezení slouží komplexní systém fyzické ochrany 

objektu, pokoušející se zabránit zneužití a neoprávněnému nakládání s majetkem společnosti, 

které je ošetřeno normami soukromého nebo veřejného práva. Pokud dojde k zásahu do práva 

fyzické či právnické osoby, jedná se o soukromé právo, kde je možnost právní obrany pomocí 

soukromoprávní žaloby k věcně a místně příslušnému soudu. V případě veřejnoprávní povahy 

věci se předkládá příslušnému správnímu orgánu podnět k zahájení správního řízení, 

v případě podezření na trestný čin pak zahájení trestního stíhání. Majetková práva 

a především právo vlastnit jsou základní práva adresátů práva. [6] 

3.1 Klasifikace prostředí  

 Prostředí se klasifikuje z důvodu zajištění přiměřenosti přijatých opatření. Hodnoty, 

které mají být chráněny, musí být zabezpečeny také adekvátními prostředky. Rozlišují se čtyři 

třídy prostředí: 

- Třída I: prostředí vnitřní – obdobné vytápěné místnosti. 

- Třída II: prostředí vnitřní všeobecné – vnitřní prostory, kde není udržována stálá 

teplota. 

- Třída III: prostředí venkovní chráněné – prostředí všeobecně se vyskytující vně 

budov. Komponenty bezpečnostních prvků nejsou vystaveny působení vlivům 

povětrnostních podmínek. 

-  Třída IV: prostředí venkovní všeobecné - prostředí všeobecně se vyskytující vně 

budov. Komponenty bezpečnostních prvků jsou zcela vystaveny působení vlivům 

povětrnostních podmínek. [3] 
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3.2 Míra předpokládaného narušení  

 Podle míry předpokládaného narušení se určí složitost a množství potřebných prvků 

k optimální míře zabezpečení objektu. Máme čtyři stupně rizika:  

- Stupeň 1: Nízké riziko – předpoklad, že pachatelé nemají velké znalosti v oblasti 

zabezpečení objektů a vlastní pouze omezený sortiment nástrojů a přístrojů vhodných 

pro prolomení bezpečnostního systému. 

- Stupeň 2: Nízké až střední riziko - předpoklad, že pachatelé mají jisté znalosti 

v oblasti zabezpečení objektů a vlastní základní sortiment nástrojů a přístrojů 

vhodných pro prolomení bezpečnostního systému. 

- Stupeň 3: Střední až vysoké riziko - předpoklad, že pachatelé jsou obeznámeni 

se zabezpečením objektů a vlastní úplný sortiment nástrojů a přístrojů vhodných pro 

prolomení bezpečnostního systému. 

- Stupeň 4: Vysoké riziko - předpoklad, že pachatelé mají obdobné zdroje ze 

zpracování zabezpečení objektu pro sestavení plánu vniknutí a vlastní úplný sortiment 

nástrojů a přístrojů vhodných pro prolomení bezpečnostního systému, včetně prvků 

umožňujících nahradit klíčové prvky v technickém zabezpečení objektu. [7] 

3.3 Základní rozdělení ochrany osob a majetku 

Fyzická ochrana, 

- Klasická ochrana, 

- Technická ochrana, 

o Mechanické zábranné prostředky, 

o Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy, 

o Kombinované prvky bezpečnosti, 

o Ostatní technické prostředky ochrany, 

- Fyzická ostraha, 

- Režimová ochrana, 

o Režimová, organizační a administrativní opatření. 

 



9 

 

3.4 Fyzická ochrana 

 Pojem fyzická ochrana zaštiťuje celý systém technických, organizačních a režimových 

opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem, což představuje nekompetentní 

užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku nebo směřujících 

k zajištění bezpečnosti osob. Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a implementovat 

bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany a v závislosti na 

těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany.  

3.5 Klasická ochrana 

 Tato ochrana představuje základní ochranné prvky přítomné ve všech uzavřených 

objektech. Jsou to mechanické zábrany a prvky, jež znemožňují bezproblémový přístup do 

budovy. Zabezpečení je docíleno mechanickou pevností materiálu. Jedná se například 

o obvodové stěny a ploty. Vlastnosti a úroveň zabezpečení získává klasická ochrana již při 

samotných návrzích stavby, vhodným rozpoložením objektu a za přičinění kvalitních 

stavebních materiálů. Skoro vždy se kombinuje s ostatními druhy ochrany. [3]  

3.6 Technická ochrana 

 Technická ochrana objektu je založena na své automatické monitorovací 

a zabezpečovací funkci a představuje prvek pro zvýšení efektivity jiných forem ochrany. 

Zajišťuje také předávání informací o narušiteli na příslušná místa, pro jeho následnou 

identifikaci, či na včasný zásah proti nežádoucímu jednání. Technická ochrana užívá 

k ochraně objektu mechanické zábranné prostředky, elektronické bezpečnostní systémy, 

kombinované prvky bezpečnosti a ostatní technické prostředky ochrany. [3] 

 3.6.1 Mechanické zábranné prostředky 

 Tyto prostředky patří nejrozšířenější. Význam v jejich použití spočívá v zabránění 

nežádoucímu vniknutí do objektu, přičemž objektem se nemyslí pouze budova, ale také 

ohraničený volný prostor, místnost, popřípadě úschovný objekt, který představuje skříň, trezor 

či dopravní prostředek. Patří mezi ně: zámky, závory, rolety, úschovné objekty, bezpečnostní 

dveře, bezpečnostní fólie a skla. [1] 
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 Zabezpečení oken proti průniku neoprávněné osoby je potřeba v případě, že se okno 

nachází v přízemí objektu, popřípadě v posledním patře, kde hrozí útok na chráněný zájem ze 

střechy pomocí lana. K uzavírání oken existuje celá řada různých uzávěrů, které ovšem 

neslouží proti neoprávněnému vniknutí, nýbrž jen k udržení okenních křídel v uzavřené 

poloze. Z tohoto důvodu je vhodné okno zabezpečit bezpečnostními fóliemi, mřížemi, nebo 

speciálním sklem. Bezpečnostní fólie se aplikuje na prosklené plochy. Tím se velmi příznivě 

zvyšuje zpomalení pachatele při pokusu o průnik do objektu a také zamezuje průnikům 

těžkých těles skrz sklo, jako jsou dlažební kostky, výbušniny. Určitou alternativou pro fólie 

jsou mříže. Mříže, na rozdíl od fólií, mají i jistý represivní účinek, jelikož méně zdatný 

narušitel nemusí být na takovou překážku vhodně připraven, tak ho přítomnost mříží odradí. 

Další výhodou je, že zajišťují ochranu i při větrání. Nejslabším článkem každopádně zůstává 

skleněná výplň. Přes ni se uskutečňuje nejvíce průniků. Existuje mnoho způsobů zpevnění, 

ale jsou finančně nákladné. [11] [17] 

 Dveře představují nejdostupnější a také nejvíce vyhledávané místo pro vniknutí. 

Pojem dveře obsahuje dveřní zárubeň, dveřní křídlo, uchycení dveří, zárubeň, ochranné 

kování, zámek. Ochranu proti napadení představují hlavně uzamykací mechanismy zámků, 

kde je potřeba zvolit patřičné ochranné prvky, aby jej nebylo snadné překonat. Dále potom 

petlice a ochranné kryty a vhodné upravení okolí zámku. [11] 

3.6.2 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

 Nástupem této relativně nové technologie došlo k značnému obratu v projektování 

zabezpečení objektů. Bylo to nové řešení starého problému a jejich význam v dalších letech je 

stále na vzestupu. V mnoha případech však nemá tento systém pachatele zadržet ani mu 

zabránit v průniku do námi chráněného prostoru, ale pouze předat informaci o nastalé situaci 

na předem stanovená místa. Tato ochrana je prováděna zejména pomocí: 

- elektronická zabezpečovací signalizace, 

- elektrická požární signalizace, 

- uzavřené televizní okruhy, 

- přístupové a docházkové systémy, 

- biometrické identifikační systémy, 

- ochrana dat a informací, 
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- průmyslová havarijní signalizace, 

- zdravotní a nouzová signalizace, 

- elektronická ochrana zboží. [1] [13] 

 

Elektronická zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) je komplex detektorů, ústředen, 

přenosových a signalizačních zařízení, které slouží k akustické nebo optické signalizaci na 

určeném místě vzniku situace, při níž byl střežený objekt napaden. Mají být vyvolána patřičná 

opatření. Individuální komponenty tvoří zabezpečovací řetězec, který se dá vyjádřit 

schématem zobrazeným na obrázku 1. 

 

  

Čidlo neboli detektor, je zařízení, jež monitoruje parametry ze svého okolí a pří 

vychýlení hodnot z předem určeného intervalu, reaguje předáním informace. Existuje 

nepřeberné množství čidel, která pracují na rozdílných fyzikálních principech. Základní 

rozdělení je na aktivní a pasivní. Aktivní čidla pro svou funkci do prostoru vysílají signál. 

Interakce mezi signálem a narušitelem způsobí změnu hodnot, kterou čidlo vyhodnotí. Pasivní 

čidla oproti tomu pouze registrují změny v prostoru důsledkem vzájemného působení 

pachatele s prostředím, což je například zvuk rozbíjejícího se skla nebo tepelné vyzařování 

živých objektů.  

 

 

 

Obrázek 1: Schéma zabezpečovacího řetězce [1] 
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Parametry čidel: 

- charakter oblasti snímání 

o prostorová – při narušení snímaného prostoru, 

o směrová – při narušení objektu v určeném směru, 

o bariérová – při narušení snímací bariéry, 

o polohová – při změně polohy kontrolovaného objektu, 

- dosah snímání 

o pro vnitřní použití 

� s krátkým dosahem (do 15 metrů), 

� se středním dosahem (do 50 metrů), 

� s dlouhým dosahem (nad 50 metrů), 

o pro vnější použití 

� s krátkým dosahem (do 50 metrů), 

� se středním dosahem (do 150 metrů), 

� s dlouhým dosahem (nad 150 metrů), 

- směrovost snímací charakteristiky 

o s úzcesměrovou charakteristikou, 

o se širokoúhlou charakteristikou, 

o s kruhovým rozsahem, 

- použití clony 

o se svislou bariérou, 

o s vodorovnou bariérou.[3] 

Důležitým kritériem u čidel je antimasking. Tato funkce slouží k odhalení činnosti, 

která měla v době střežení i mimo ně, zapříčinit vyřazení čidla z provozu, nebo alespoň snížit 

jeho dosah a citlivost. Takovéto pokusy jsou realizovány nejčastěji zakrytím nebo zastříkáním 

čidla materiálem, jehož vlastnosti zabraňují snímání infračerveného, ultrazvukového nebo 

mikrovlnného záření. Prevenci proti takovému jednání docílíme důslednou a neustálou 

kontrolou prostranství před čidlem. Ta je často realizována vysíláním infračerveného nebo 

mikrovlnného záření do jeho těsné blízkosti. Pokud detekční zařízení zachytí toto záření zpět, 

vyhodnotí to jako pokus o narušení, jelikož se signál odrazil od nějakého přiloženého 

předmětu. Čidla předávají informace k vyhodnocení ústředně. [3] 
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 Ústředny EZS plní úlohu sběrny informací poskytovaných čidly a jejich následné 

zpracování na základě algoritmu, jež rozhodne o způsobu vyhodnocení. Umísťujeme ji vždy 

na bezpečné, dobře chráněné místo, bez negativních jevů způsobených prostředím 

a s bezprostřední ochranou pomocí prvků EZS, a to čidly připojenými přímo na smyčku bez 

prodlevy. Ústředny taktéž zajišťují napájení prvků EZS elektrickým proudem a jejich řízení. 

Podle stupně odolnosti proti vyřazení z činnosti narušitelem rozlišujeme ústředny obdobně 

jako u míry předpokládaného narušení [3.2]: 

- ústředny pro nízké riziko (stupeň zabezpečení 1) 

- ústředny pro nízké až střední riziko (stupeň zabezpečení 2) 

- ústředny pro střední až vysoké riziko (stupeň zabezpečení 3) 

- ústředny pro vysoké riziko (stupeň zabezpečení 4). [3] [8] 

 

Pomocí přenosových prostředků je realizován transfer informací mezi ústřednou do 

místa signalizace a zároveň i instrukcí v opačném směru.  

V místě signalizace je příslušné signalizační zařízení. To obstarává transfer 

obdržených informací do příslušné formy. Poplachové výstupy můžeme rozdělit: 

- Lokální – výstup signalizace je veden na vnější část. Počítá se s tím, že sousedé, nebo 

v blízkosti se vyskytující osoby předají informaci o narušení dále. Účinnost je nízká, 

ale cenově nenáročná. 

- Autonomní – výstup signalizace veden do prostor stálé kontrolní služby, která buď 

zasáhne, popřípadě informaci předá příslušným orgánům. 

- Dálkové – výstup signalizace veden mimo objekt do prostor stálé služby. Jedná se 

například o pult centralizované ochrany. [3] [9] [13] 

 

3.6.3 Kombinované prvky bezpečnosti 

 Mechatronická ochrana, jejichž princip spočívá ve vzájemné kombinaci prvků 

elektronických zabezpečovacích systémů a mechanických zábranných prostředků do jednoho 

funkčního bloku. Například se jedná o elektronické blokování dveří, závor. [1] 
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3.6.4 Ostatní technické prostředky ochrany 

 Ostatní prostředky představují prvky technické ochrany využitelné ve specifických 

situacích nebo konkrétních výjimečných případech. Jedná se o velké množství různorodých 

prostředků, například: 

- prostředky ke skrytému zadokumentování činností pachatele. Jde o chemické nástrahy 

či utajené audio a video monitorování, 

- prostředky k bezpečnému transportu osob a majetku, 

- prostředky k ochraně informací, 

- prostředky k bezpečnému provozu PC a k ochraně uložených dat, 

- zbraně k individuální ochraně,   

- ochranné pomůcky proti zbraním,  

- prostředky chránící před teplem a nebezpečnými látkami. [1] 

3.7 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha objektu je založena na působení fyzických osob provádějících činnosti 

v souvislosti se zabezpečením objektu proti nežádoucímu jednání. Služby fyzické ostrahy 

osob a majetku (dále jen hlídací služby) neslouží jako alternativa pro zabezpečovací systémy 

fyzické ochrany, jsou pouze jejich účinným doplňkem. Fyzická ostraha může být vykonávána 

soukromými bezpečnostními službami, tak i speciálními útvary v rámci podnikové sféry. 

Obsahem pojmu hlídací služba jsou: 

- ochrana a ostraha movitého a nemovitého majetku na přístupných místech pro 

veřejnost, 

- ochrana a ostraha movitého a nemovitého majetku na jiných místech, než přístupných 

pro veřejnost, 

- ochrana a ostraha majetku na místech pro styk se zákazníkem, 

- ochrana a ostraha přepravy peněžních hotovostí a cenin, 

- ochrana a ostraha přepravy jiného movitého majetku 

- ochrana osob, 

- zajištění pořádku při pořádání kulturních akcí, slavností, sportovních utkání, a dalších 

společenských akcí, 

- připravenost k zásahu na popud prostřednictvím pultu centralizované ochrany. [1] [9] 
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Předmětem střežení v systému fyzické ostrahy jsou hlavně možná přístupová místa, 

oplocení, turnikety a vstupní body a obvod objektu. Přičemž úkoly příslušníků hlídacích 

služeb jsou následující: 

a) Kontrolní propustková služba – zabraňují neoprávněnému vstupu, popřípadě vjezdu 

a provádějí kontrolu vnášených a vynášených předmětů, zda splňují požadavky na 

bezpečnost, nebo nebyly získány neoprávněně. 

b) Kontrolní činnost – zabraňují ztrátě a rozkradení majetku, případně jeho ničení nebo 

zneužívání. Dále plní funkci spojenou s ochranou bezpečnosti zdraví při práci, 

s protipožární ochranou, obecně s ochranou osob a zdraví. To vše v rozsahu, který je 

vymezen v rámci smlouvy. 

c) Střežení objektů – formou strážní služby na pevných, pochůzkových a pohyblivých 

stanovištích. 

d) Realizace bezpečnostních opatření v objektu – doplňková činnost po dohodě 

s vedením podniku či majitelem objektu. Jde o metody prováděny metodikou 

soukromých bezpečnostních služeb. 

e) Uskutečnění zásahu při mimořádné události nebo po signálu o narušení 

bezpečnosti – při vzniku mimořádné události nebo při narušení střeženého objektu je 

potřeba mít přesně definovány směrnice zásahu k vedení efektivního a rychlého 

zákroku soukromých bezpečnostních služeb.  

f) Vyrozumění míst pro poskytnutí pomoci – jedná se o předání informací o situaci 

havarijní službě, hasičskému záchrannému sboru, lékařské záchranné službě, policii 

a majiteli objektu. V tom je obsaženo i kriminalistické zajištění inkriminovaného 

místa do příjezdu policie.  

g) Zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka – klienti soukromých 

bezpečnostních služeb požadují stále více činností, jež by zaměstnanci těchto služeb 

měli vykonávat. Ty však musí být zakotveny ve smlouvě. Pro představu jde o konání 

spojovatele telefonní ústředny či regulace systému vytápění v budovách. [1] [9] 

 

Fyzickou ostrahu je výhodné zkombinovat se systémem střežení průmyslovou televizí. 

Jsou to uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV = Closed Circuit Television). CCTV lze 

využít také v elektronických zabezpečovacích systémech, kde po zaznamenání narušitele 
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sepne kamera a dokumentuje průběh. Po začlenění průmyslové televize do zabezpečovacího 

systému je strážní služba schopná pokrýt mnohonásobně větší plochu a tím vysoce roste 

efektivnost a účinnost její práce. Zároveň je možné snímaný obraz zaznamenat pro budoucí 

vyhodnocení. CCTV se nasazují ke střežení: 

- bran, vchodů, 

- pozemků a objektů, 

- plotů, 

- předmětů v muzeích a galeriích, 

- turniketů a kontroly průkazů, 

- uvnitř bank a obchodních domů, 

- odcházejících plynových zplodin a odpadních vod. [9] 

Kritéria při plánování: 

- úhly záběrů, 

- vzdálenost pozorování, 

- požadavky na detaily, 

- povětrnostní a světelné podmínky, 

- způsob vyhodnocování obrazu kamer, 

- záznam obrazu. 

 

Při výběru techniky je nutné brát v potaz rozlišovací schopnost kamer. Toto kritérium 

určuje hranice v ostrosti snímané scény. Schopnost je přímo závislá na množství aktivních 

obrazových bodů snímacího čipu a méně podléhající formátu. Volba zařízení by měla 

odpovídat požadavkům v konkrétních případech, není tedy nutné volit vždy to nejkvalitnější 

zařízení. [8]  

 Zcela nepřípustné je zneužívaní údajů získaných o pracovnících firmy právnickou 

osobou k donucování vykonávat určité, zaměstnancem odmítané, činnosti pod hrozbou 

zveřejnění informací. Zaměstnanci mají právo být informování o používání kamerových 

systémů. [10] [23] 
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3.8 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana je systém organizačních a administrativních opatření, podle kterých 

je podmíněn přístup osob do chráněných prostor v rozsahu stanoveným zákony a potřebami 

daného podniku. Je to tedy uspořádání vztahů mezi lidmi, jejich činnostmi a procesy v oblasti 

samotného fungování ve společnosti. Dalo by se říct, že završuje všechny ostatní typy ochran. 

Režimová opatření se vztahují na: 

- činnost zaměstnanců uvnitř objektu, 

- pohyb a chování osob přicházejících zvenčí, 

- výstup informací, dat, dokumentů vně podniku. 

 

V rámci režimové ochrany jsou zaměstnancům přiřazovány oprávnění, která jim zaručí 

pohyb po objektu, ale jen do prostor, kde mají být. Není tedy povolen volný pohyb kamkoliv, 

objekt je rozdělen do přístupových zón. K ověření identity osoby slouží autentizační 

systémy. Ty mohou pracovat na základě autentizace: 

- heslem  

- předmětem (tokenem) 

- biometrickou vlastností  

Přístupové systémy zahrnují tyto funkce: 

- snímání průchodů, 

- přístupový terminál, 

- sledování stavu, 

- definování přístupových modelů, 

- sledování průchodů přes zámky, 

- systém antipassback – hlídání opakovaných vstupů v jedné zóně. [3] 
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4 SECTRON MOBIL S.R.O. 

 Tato firma se sídlem v Ostravě zaměřuje svojí činnost na podnikání v oblasti 

telekomunikačních technologií. Jedná se o stabilní, konkurence schopnou společnost, která 

je schopna efektivně a rychle reagovat na dynamicky vyvíjející se trh v oblasti mobilní 

komunikace. Mnohaleté kontakty s operátory mobilních sítí, seriozní jednání a přísný morální 

kodex vedou k budování dobrého jména na českém trhu a pomáhají utvářet perspektivní 

budoucnost firmy. Dále se mohou pochlubit ziskem řady ocenění za bezproblémovou 

spolupráci, týkající se především prodejem zboží a služeb. Stali se autorizovaným dealerem 

předních společností českého mobilního trhu, jako jsou T-Mobile Czech Republic 

a Telefónica O2. Co se sortimentu týká, tak rozvíjí vztahy s distributory takřka 

všech významných značek mobilních telefonů a jejich příslušenství, které prostřednictvím 

rozvětvené sítě prodejen distribuují zákazníkům. Jak už jsem zmínil, preferuje tato firma 

dlouhodobou spolupráci, což přináší plynulý přísun financí a zvyšuje stabilitu firmy, jakožto 

i její důvěryhodnost. 

Zaměstnance tvoří opravdoví specialisté v oboru. Valná většina z nich se pohybuje 

v oblasti tohoto odvětví již od jeho samotného počátečního stádia rozvoje. Při výběru 

zaměstnanců je kladen důraz i na jejich bezúhonnost, což se samozřejmě týká i oddělení 

kanceláří a ředitelství. 

4.1 Historie 

 Milníky a ocenění firmy, kterých dosáhla za dobu svého působení na trhu České 

republiky: 

• 1998  Založení společnosti SECTRON MOBIL s.r.o. 

• 1999  Nejlepší obchodní partner roku 1999 společnosti Radiomobil a.s., autorizovaný 

 dealer společnosti Eurotel, otevření velkoobchodu, otevření prodejny v Hlučíně 

• 2000  Nejlepší obchodní partner roku 2000 společnosti Radiomobil a.s., otevření 

 prodejny ve Frýdku-Místku, upevnění postavení velkoobchodu. 

• 2001  Nejlepší obchodní partner roku 2001 společnosti Radiomobil a.s., otevření 

 prodejny v Českém-Těšíně, rekonstrukce prodejny v Ostravě. 
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• 2002  T-Mobile Dealer roku 2002, T-Mobile Profi Partner. 

• 2003  T-Mobile Dealer roku 2003, T-Mobile Profi Partner, založení klubu 

 SECTRON MOBIL. 

• 2004  T-Mobile Dealer roku 2004. 

• 2005  T-Mobile Dealer roku 2005, otevření prodejny v Kopřivnici a v Krnově, 

 přemístění prodejny v Hlučíně. 

• 2006  T-Mobile Profi Partner, Distributor společnosti Telefónica O2 Czech Republic 

 a.s., otevření prodejny v Třinci. 

• 2007  Otevření prodejny V Novém Jičíně, rekonstrukce prodejny v Českém Těšíně. 

• 2008  T-Mobile Dealer roku 2008, přestěhování prodejny ve Frýdku-Místku do 

 zrekonstruovaných prostor, rekonstrukce velkoobchodu a prodejny v Ostravě. 

• 2009  Spuštění multifunkčního e-shopu určeného pro dealery, firemní klientelu a také 

 pro koncové zákazníky. 

• 2009  T-Mobile Dealer 2009. [30] 

Co se týká historie bezpečnosti, firma zatím nezaznamenala žádný podstatný incident, 

jenž by se odehrál v prostorách kanceláří nebo skladu. Nicméně byly zaznamenány drobné 

amatérské prohřešky v přilehlé prodejně, kde je vystaveno zboží, které přitahuje pozornost 

i nenechavých rukou. Jelikož se jedná o prodejnu, je zde v pracovních hodinách volný přístup 

široké veřejnosti. Nikoliv však k nabízenému zboží, protože ve výlohách a na podstavcích 

jsou pouze nepoužitelné makety výrobků. Toto zřejmě mnoho lidí netuší a vystavují sebe, 

i prodejnu zbytečným komplikacím v jinak bezproblémovém chodu. 
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4.2 Popis objektu 

Objekt, v němž se firma nachází, je umístěn na ulici Výstavní 2510/10 v Mariánských 

Horách v Ostravě a můžeme ho vidět na 

obrázku 1. Je zde umístěn sklad spojený 

s prodejnou pro velkoobchod, prodejna 

telekomunikačního sortimentu, kanceláře 

a ředitelství. Budova není majetkem 

společnosti, nýbrž v objektu se nachází 

další subjekty sdílející společný prostor. 

Jedním z nich je ubytovna pro sociálně 

slabší jedince. Ačkoli se zákazníky 

ubytovny ještě nebyl problém, musíme je 

chápat jako bezpečnostní hrozbu. 

Celá budova má celkem pět poschodí (včetně přízemí), přičemž firma Sectron Mobil 

s.r.o. se rozkládá v přízemí, kde má sklad, prodejnu a kanceláře zaměstnanců. Ředitelství se 

nachází v druhém patře. Z toho vyplývá, že první patro je touto firmou neosídleno a vzniká 

jistá trhlina v imaginární celistvosti společnosti. Toto však bezpečnost nikterak závažněji 

neovlivňuje, jelikož by to situaci nezměnilo, poschodí by totiž tak jako tak muselo zůstat 

průchodné k zajištění přístupu do vyšších pater budovy. Celková rozloha firemních prostor je 

v součtu 453 m2. Schematické znázornění rozložení společnosti je zobrazeno na obrázku 

3 a 4, kde jsou prostory pod správou firmy Sectron Mobil zvýrazněny modrou barvou. 

Chodba spojuje dvě hlavní budovy, jež jsou od sebe rozděleny prodejnou. Tato chodba je 

vždy průchodná. Druhá budova na plánku není zobrazena, protože z našeho pohledu není 

příliš důležitá co se její konstrukce a rozpoložení týče. Bylo jen nutné jí zmínit, jelikož je to 

sousední objekt a proto, že je propojená s objektem našeho zájmu. 

Obrázek 2: Sídlo Sectron Mobil s.r.o. [33] 
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Druhé patro již je zcela v kompetenci firmy a jediný společný prostor, kde se může 

předpokládat výskyt neoprávněných osob, je území schodiště vedoucího do dalších pater 

budovy. Toto patro je celé přehledně zobrazeno na obrázku číslo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma přízemí objektu 

Obrázek 4: Schéma druhého patra objektu 
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Na obrázku 5 můžeme vidět prodejnu, jež je součástí areálu, ale není začleněna přímo 

do hlavního objektu. Součástí je 

i parkoviště určené pro zákazníky. 

V zadní části obchodu je již zmíněná 

chodba propojující budovy. Zde je 

možnost také vstoupit do obchodu, ale jen 

pro zaměstnance. V chodbě se také 

nachází zadní vchod do objektu, který je 

zobrazen na obrázku 6. Dále na obrázku 7 

je zobrazen hlavní vchod do objektu, kde 

je umístěna i vrátnice a na obrázku 8 

dveře do velkoprodejny a skladu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Prodejna Sectron Mobil s.r.o. [30] 

Obrázek 6: Zadní vchod Obrázek 7: Hlavní vchod Obrázek 8: Vchod skladu 
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4.3 Okolí objektu 

 Adresa objektu je Výstavní 2510/10, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00. Tato lokalita 

patří mezí klidné, relativně bezpečné. Na obrázku 9 je zobrazen situační plán, kde vidíme 

zvýrazněné hrubé nastínění prostor souvisejících s činností této firmy a k nim přilehlé ulice. 

Objekt je dobře dostupný automobilovou i městskou hromadnou dopravou. Silnice na 

Výstavní totiž navazuje na rušnou a známou ulici 28. října, což zaručuje bezproblémovou 

dopravu, co se nalezení objektu týče. Jisté komplikace mohou nastat pouze se zvýšenou 

hustotou dopravy v odpoledních hodinách.  

Areál není ani částečně oplocený. V odlehlejší, méně přístupné části pozemku budovy 

jsou garáže a také místa pro automobily zaměstnanců firmy. Tento prostor je monitorován 

kamerovým systémem objektu, avšak systém nepřísluší pod správu firmy Sectron Mobil s.r.o. 

Zabezpečení těchto prostor je nutné, jelikož zde hrozí vysoké riziko odcizení věci uvnitř 

automobilu, nebo rovnou celého vozu, protože je to odlehlé místo skryté před zraky chodců, 

tedy případných svědků. 

Obrázek 9: Situační plán [32] 



24 

 

5 SOUČASNÁ ZABEZPEČOVACÍ OPATŘENÍ 

K dnešnímu dni v prostorách firmy Sectron Mobil nebylo zjištěno žádné protiprávní 

vniknutí ani neoprávněné užívání majetku, s výjimkou prostor určených pro styk se 

zákazníkem, kde dochází ke sporadickým pokusům o odcizení nabízeného zboží. Valná 

většina těchto činů je neúspěšná, už jen kvůli tomu, že vystavované exponáty jsou pouze 

bezcenné makety. Přestože současná opatření realizuje osoba bez získaného certifikovaného 

vzdělání v oblasti zabezpečovacích systémů, jsou tyto opatření související s ochranou osob 

a majetku na velmi dobré úrovni a je dosaženo kvalitního a bezproblémového chodu firmy. 

Tou osobou je technik informačních technologií Michal Henek. Má na starosti výběr 

vhodných zabezpečovacích prostředků a funguje mimo jiné jako zprostředkovatel 

v komunikaci s odborníky z řad dodavatelské společnosti Jablotron s.r.o., s kterou rovněž 

konzultuje rozmístění snímačů a další poradenskou činnost. Firma Jablotron s.r.o. je jedna 

z největších v České republice, jež se zabývá výrobou certifikovaných zabezpečovacích 

systémů a jejich komponentů.  

I přes relativně dobré existující opatření se zajisté najdou možnosti vylepšení. 

K získání povědomí o slabých místech v zavedeném systému využiju vhodné analýzy.  

5.1 Klasická ochrana 

Objekt je koncipován tak, že samotná 

konstrukce nezajišťuje příliš dobré zabezpečovací 

vlastnosti, jelikož je zde poměrně mnoho výčnělků 

a balkónů, které umožňují překonání pater pomocí 

šplhání. Například na obrázku číslo 10 můžeme 

pozorovat pomocí šipek případný, mnou 

vymyšlený scénář, který by pachatelé mohli zvolit. 

Můžeme zde vidět vyšplhání po mřížích 

umístěných na okenní konstrukci na stříšku, odtud 

by mohl přeskočit na střechu prodejny a zde 

s jistou dávkou šikovnosti a síly by pronikl přes 

balkóny až do dalších pater budovy. Podobná místa jsou na objektu celkem ještě dvě. Je to 

Obrázek 10: Scénář průniku 
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však nutné riziko, jelikož zásah do stavby takových rozměrů, aby toto bylo vyřešeno, není 

velmi pravděpodobný. Tato slabá místa jsou místo toho dostatečně ošetřena jinými 

zabezpečovacími systémy.  

Stěny budovy jsou postaveny dostatečně bytelně, proto znemožňují průnik touto 

cestou skrz do objektu.  

5.2 Technická opatření 

V objektu plní hlavní zabezpečovací funkci Elektronický zabezpečovací systém 

(dále jen EZS), který se sestává z ústředny, bezdrátových klávesnic, komunikátoru GMS 

a dalšího příslušenství, nezbytného pro správný a bezpečný provoz. Pro případ poplachu je 

zde bezdrátová interní siréna sloužící primárně k uvedení pachatelů do paniky pro snadnější 

zásah hlídací služby. Dále jsou po objektu strategicky rozmístěny detekční prvky. Jsou řešeny 

taktéž bezdrátově.  

V přízemí jsou dveře opatřeny magnetickým detektorem otevření. To z toho důvodu, 

že v této sekci je umožněn volný průchod chodbou do 

přilehlé ubytovny a jiných společností obývajících tuto 

budovu. Zmíněnou chodbu můžete vidět na obrázku 

11. Vyskytují se zde tedy osoby, které nejsou 

zaměstnanci firmy, a proto se zde předpokládá zvýšené 

riziko.  V jednotlivých místnostech v přízemí jsou také 

kombinované pasivní infračervené detektory (dále jen 

PIR detektory) s čidlem pro detekci tříštění skla, pro 

případ, že by se pachatelům podařilo překonat mříže na 

oknech a rozbili by skleněnou výplň. (mříže na oknech v přízemí zobrazeny v příloze 1) 

Prodejna se liší hlavně v množství skleněných ploch a také představuje lákavější místo 

pro pachatele. Po větší estetičnost jsou ve výlohách místo mříží bezpečnostní fólie. Tím 

je docílena mnohem větší průlomová odolnost a získán čas na včasný zákrok. Je zde mimo 

PIR detektorů a čidel pro tříštění skla také mnoho magnetických detektorů otevření na 

skladných prostorách pro výrobky. Vstupní dveře do prodejny jsou samozřejmě přístupné 

z vně objektu, pro bezproblémový vstup zákazníků. Jsou opařeny bezpečnostním zámkem 

a mříží. 

Obrázek 11: Chodba v přízemí 
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První patro je firmou neobývané, sídlí zde společnost, která má vlastní politiku 

ochrany osob a majetku. Jde o PROTIS Ostrava Inženýring, s.r.o., která provádí investiční 

a inženýrskou činnost, poradenství a konzultace v oboru energetiky. Jelikož zpracovávají 

projektové a konstrukční dokumentace, můžeme zde předpokládat množství výpočetní 

techniky a je tedy velmi pravděpodobné, že toto patro v jejich kompetenci je alespoň 

minimálně zabezpečeno a nepředstavuje pro nás akutní bezpečnostní hrozbu. 

 V druhém patře se nachází ředitelství. To je koncipováno obdobně jako přízemí, jen 

s tím rozdílem, že přístup je už pouze pro oprávněné osoby na základě autentizace vstupu do 

této sekce u vchodových dveří, se zámkem s indikací otevřených dveří. PIR detektory jsou 

kombinované s čidlem pro tříštění skla opět ve všech místnostech, jelikož v tomto poschodí 

stále hrozí průnik přes okno pomocí již zmíněných výčnělků na budově a balkónů. Navíc zde 

přibyl jeden klasický PIR detektor na chodbu. Zde už totiž není předpoklad výskytu 

nahodilých procházejících neoprávněných osob, proto se i tento úsek už může efektivně 

hlídat. 

5.3 Režimová a organizační opatření 

 Režimová, organizační a administrativní opatření bohužel nelze aplikovat pro celý 

objekt, je nutné vymezit jednotlivé části firmy a pro ně navrhnout konkrétní opatření. Firma 

bohužel nemá žádné přesně stanovené směrnice pro zaměstnance, nechává odpovědnost na 

zdravém úsudku každého jedince. To podle mě není úplně vhodné a stálo by za to se tomu 

nadále věnovat v pozdějších kapitolách této práce. 

Ač nejsou přesně dány, jsou již teď dodržovány jisté 

nepsané dohody uplatněné v provozu firmy, které 

uvedu v následujících odstavcích. 

Při vstupu do objektu, který je zobrazen na 

obrázku 12, je umístěna vrátnice s hlídací službou. 

Nepatří ale pod kompetence firmy Sectron Mobil, 

přesto však je důležité ji zmínit, jelikož spravuje 

fyzickou ostrahu a režimovou ochranu celého 

objektu, tedy včetně prostor patřících do našeho zájmu. Zabezpečuje však pouze základní 

ochranu, například proti zjevně opilým eventuelně agresivním osobám. Není totiž jasné, kdo 

Obrázek 12: Vchod s vrátnicí 
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má v prostorách nějaké své zájmy, nebo se pouze pokouší provést společensky nežádoucí 

jednání proti osobě či majetku. Hrají tedy roli spíše pro včasný zákrok a také znatelný 

represivní charakter jejich přítomnosti. Dále je do objektu možný vstup zadním vchodem, 

který je využíván zaměstnanci s automobily pro snadnější přístup z parkoviště. 

 Pro přízemní část firmy Sectron Mobil je režimová ochrana těžko aplikovatelná, zde je 

tato prevence koncipována organizačními opatřeními, kdy zaměstnanci za každých okolností 

zavírají při opouštění místnosti dveře. Pokud odchází poslední osoba, ujistí se také, že jsou 

bezpečně uzavřena rovněž okna a zámek ve dveřích zamknut. 

 V prodejně v tomto ohledu platí hlavní pravidlo, že nesmí zůstat nikdy bez dozoru. 

Vždy musí být někdo přítomen. Pouze za velmi výjimečných situací, pokud odchod bude 

nevyhnutelný, může pracovník prodejnu dočasně uzavřít. Každopádně ale nesmí zůstat volně 

dostupná. Mimo pracovní dobu je vše uzamčeno a pod dohledem elektronického 

zabezpečovacího systému. Nikdo zde nemá přístup. 

 Druhé patro s ředitelstvím je opatřeno systémem autentifikace přístupu, který zaručuje 

dostupnost chráněných prostor pouze oprávněným zaměstnancům. Garance vstoupení je 

udělena na základě znalosti numerického hesla, které se v měsíčním intervalu obměňuje. 

Organizační opatření jsou obdobná jako v přízemí. Nemělo by se stávat, že je místnost volně 

přístupná a přitom bez přítomnosti odpovídajícího pracovníka, ovšem vzhledem k tomu, že do 

této přístupové části objektu už mohou pouze zaměstnanci, je toto dodržováno nikoliv proti 

odcizení hmotné věci, nýbrž v rámci preventivní ochrany či boje proti přístupu a případnému 

vynášení informací z firmy.  To hrozí hlavně v rámci konkurenčního boje. 

 Bez jasného a závazného definování těchto pravidel je však velmi těžké na plnění 

příslušných opatření efektivně dohlédnout. Pouze kvalitní a spolehliví zaměstnanci doposud 

udržovali domnění, že je tento stav dostatečný, ale podle mě by se to nemělo nechat náhodě 

a směrnice by byly adekvátním řešením celé této situace. Nicméně stanovení prioritních 

bezpečnostních zájmů a návrh konkrétních řešení ponechám až po patřičné analýze objektu.  
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6 ANALÝZA RIZIK ZABEZPEČENÍ 

 Analýza a hodnocení rizik je klíčová činnost. Její výsledky vedoucí ke zkvalitnění 

stavu bezpečnosti objektu. Není možné eliminovat všechny rizika, proto je nutné vymezit ty 

závažná a těmi se zabývat. Pravděpodobnost vzniku újmy musí být na přijatelné hladině. 

Nejprve je nutné si vymezit pojmy: 

- Nebezpečí – je zdrojem rizika. Označováno jako vlastnost látky či fyzická nebo 

fyzikální situace, která je schopná vyvolat negativní jev. 

- Riziko – je kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu za jednotku času 

a jeho následků. 

- Aktiva – vše co představuje pro firmu potencionální hodnotu, která může být 

působením hrozby snížena. Rozdělují se na hmotná aktiva, kde patří výpočetní 

technika, vybavení kanceláří a podobně. Dále pak nehmotné, kam se řadí například 

informace a „know how“. [4]  

 

Při analýze musí být vymezeny úseky ochrany, druhy hrozících nebezpečí, také jejich 

potencionální zdroje a případné následky. Jednotlivé kroky lze shrnout do čtyř úkonů, což je 

znázorněno na obrázku 13. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 13: Základní kroky analýzy rizik [2] 
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Jednotlivé analýzy jsem rozdělil do třech kategorií a pro každou byla vybrána jedna 

konkrétní charakteristická metoda, jež byla použita pro účely analýzy rizik firmy Sectron 

Mobil. Jsou to: 

1. Graficky analytické modelování rizik – Ishikawův diagram, 

2. Metody výpočtu rizika- Analýza příčin a následků poruch (FMEA), 

3. Metody verifikace - Výpočet „Kittsovou bodovou metodou“. 

6.1 Ishikawův diagram 

Jedná se o graficko-analytickou metodu modelování rizik, známou také pod názvy 

diagram „rybí kosti“ nebo diagram příčin a následků. Umožňuje přehledně a srozumitelně 

zaznamenat možné příčiny následku. Formát diagramu záleží na stanovení specifikací 

konkrétního řešeného problému, přičemž je určena hlavní „páteř“ jako celkový následek 

a poté jednotlivé oblasti, ke kterým se rozvětví dílčí příčiny selhání. Toto schematicky 

znázorňuje obrázek číslo 14. Pro tvorbu Ishikawova diagramu by se mělo využívat 

„brainstormingu“. Je to tedy týmová metoda, aby bylo docíleno, že budou definovány ty 

nejpravděpodobnější oblasti problému, který řešíme. V tomto případě je to však pouze 

individuální práce.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto diagramem zobrazeným na obrázku 15, jsme vymezili možné příčiny následků 

selhání zabezpečovacího systému v prostorách firmy a vytyčili jsme oblasti zájmu pro další 

zkoumání následujícími analýzami. 

Obrázek 14: Princip Ishikawova diagramu 
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Obrázek 15: Aplikovaný Ishikawův diagramu 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

Analýza příčin a následků poruch je analytická metoda výpočtu rizika sloužící 

k uvážení a řešení potenciálních způsobů poruch zabezpečení a s nimi souvisejícími příčinami 

vzniku, na principu systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení či procesů. 

Postup je založený na analýze druhu selhání a jejich následků. Vyhodnocují se koncové 

elementy spolu se všemi souvisejícími systémy. Může být provedena i jedním analytikem, ale 

měla by být poté alespoň zkontrolována jiným. Rezultátem je kvalitativní systematický soupis 

zařízení a procesů, jejich závad a následků, s možností kvantifikace. Výsledná míra rizika se 

vypočte podle vzorce (1), do něhož se dosadí hodnoty z tabulky 1. Výsledné hodnoty byly 

doplněny do tabulky 2. [5] [31] 

R = P . Z . H           (1) 

R –  výsledná míra rizika  P – pravděpodobnost vzniku  

Z – závažnost následků  H – odhalitelnost rizika 

 

R Výsledná míra rizika Z Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoký delikt a škoda 

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velmi nepravděpodobná 1 Odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné 

 

 

Tabulka 1: Indexové hodnoty FMEA [12] 
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 Po stanovení potencionálních rizik k nim na základě odhadu pravděpodobnosti vzniku, 

závažnosti a odhalitelnosti byla přiřazena číselná hodnota, díky které byl proveden výpočet 

a jednotlivá rizika vepsány do tabulky 2 od nejvíce závažného, až po zanedbatelná. Dále pak 

bylo stanoveno s využitím Paretova principu 80/20, s kterými riziky je nutné nadále operovat 

a navrhnout pro ně adekvátní řešení. Tato hypotéza by se dala formulovat tím způsobem, že 

80% následků je způsobeno z 20% příčin. Tyto data jsou v tabulce světle modře zvýrazněna. 

[12]   

 

 

Číslo Událost P Z H R 
Paretův 

princip 80/20 
[%] 

1 Špatná organizační opatření 5 3 4 60 17,4 
2 Vyzrazení informací 2 4 5 40 11,6 
3 Vnesení nebezpečného předmětu 2 5 4 40 11,6 
4 Nedostatečná vstupní kontrola 5 2 3 30 8,7 
5 Spolupráce zaměstnanců s pachateli 2 3 4 24 7,0 
6 Únava materiálu 2 3 4 24 7,0 
7 Nástražný výbušný systém 1 5 4 20 5,8 
8 Selhání ústředny 1 4 4 16 4,6 
9 Vniknutí přes dveře 4 3 1 12 3,5 

10 Špatná údržba prvků ochrany 1 3 4 12 3,5 
11 Vniknutí přes okna 3 3 1 9 2,6 
12 Sabotáž zabezpečovacích prvků 1 3 3 9 2,6 
13 Neodborné zacházení s EZS 1 3 3 9 2,6 
14 Požár 2 2 2 8 2,3 
15 Neoprávněný vstup v pracovní době 2 2 2 8 2,3 
16 Nezkušenost ostrahy 2 2 2 8 2,3 
17 Úmyslné poškození majetku 2 2 2 8 2,3 
18 Selhání čidel 1 4 1 4 1,2 
19 Loupežné přepadení 1 4 1 4 1,2 

∑ 345 100,0 
 

 

 

 

Tabulka 2: Výsledné hodnoty jednotlivých rizik 



 

 Míra tolerance rizika byla na základě

vyplývá, že v našem případě se musíme nadále zajímat o rizika 1 až 10 a pokusit se navrhnout 

adekvátní opatření k docílení jejich př č

1, kde je jasně označena dělicí č ě č

přičemž dělicí bod má hodnotu 80,6%. Jako nejzávažně

s organizačními opatřeními, která nejsou ve firmě ř ě ě

plyne množství potencionálních komplikací.
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Míra tolerance rizika byla na základě výsledků z výpočtů stanovena na R

ř ě se musíme nadále zajímat o rizika 1 až 10 a pokusit se navrhnout 

docílení jejich přijatelnosti. Toto tvrzení bylo verifikováno i grafem č

icí čára, rozdělující rizika podle jejich kumulativních č

ř č ělicí bod má hodnotu 80,6%. Jako nejzávažnější vyšly rizika spojena 

č řeními, která nejsou ve firmě přesně definována dle smě

nálních komplikací. [12] [34] 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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č ů stanovena na R≥12. Z toho 

ř ě se musíme nadále zajímat o rizika 1 až 10 a pokusit se navrhnout 

řijatelnosti. Toto tvrzení bylo verifikováno i grafem číslo 

č ělující rizika podle jejich kumulativních četností, 

ř č ě ější vyšly rizika spojena 

č ř ě ř ě definována dle směrnice, z čehož 
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Tabulka 3: Karta pro hodnocení ohrožení nebezpečím 

6.3  Kittsova metoda 

 Poslední zvolenou analýzou je metoda verifikace prostřednictvím tzv. „Karty pro 

hodnocení ohrožení nebezpečím“, neboli Kittsova metoda. Vypovídací přesnost tohoto 

procesu hodnocení je malá, proto je použita až nakonec, pouze pro ověření výsledků 

z předchozí metody. 

Výpočet je proveden pomocí karty na obrázku 16, kde se ke každému riziku v tabulce 

vybere příslušná hodnota. Zde je již doplněno skóre pro příklad výpočtu u rizika souvisejícího 

se špatnými organizačními opatřeními. V řádcích jsou parametry hodnocení a ve sloupcích 

body, pomocí kterých je označeno skóre. Po přiřazení bodů k jednotlivým parametrům se 

hodnoty doplní do vzorce (2). Výsledky pro jednotlivá rizika byly vepsány do tabulky 3. 

 
           (2) 
 

A. Počet osob vystavených nebezpečí. 
B. Závažnost. 
C. Počet úrazů, ke kterým za těchto podmínek již došlo.  
D. Četnost ohrožení. 
E. Názor vedení. 
 

 
 

 

   

5

22 EDCBA
R

++++
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 Pro riziko související s organizačními opatřeními, které jsem zvolil jako názorný 

příklad výpočtu, jsem zvolil A=2, jelikož při případném průniku by byla potencionálně 

zasažena jedna kancelář, což znamená ohrožení 3 až 4 lidí. Dále B=4, protože hrozí ohrožení 

zdraví a majetku působením pachatele, ale nepředpokládá se brutální útok na tyto zájmy. 

Parametr C=1 je jasný, jelikož tyto události nejsou časté, avšak četnost ohrožení je D=8, 

vyskytuje se zde totiž větší množství procházejících osob. Kritérium E=9 nestanovilo vedení, 

ale já, a to z toho důvodu, že toto shledávám jako nezanedbatelnou chybu v zabezpečení. 

 

Událost A B C D E R 

Špatná organizační opatření 2 4 1 8 9 6 
Nástražný výbušný systém 7 5 1 1 1 5,4 
Vnesení nebezpečného předmětu 3 5 1 4 4 5 
Nedostatečná vstupní kontrola 3 5 1 4 4 5 
Vyzrazení informací 2 4 1 1 9 4,6 
Požár 7 2 1 1 2 4,4 
Spolupráce zaměstnanců s pachateli 2 3 1 1 4 3,2 
Únava materiálu 2 3 1 1 4 3,2 
Selhání ústředny 1 4 1 1 4 3,2 
Neoprávněný vstup v pracovní době 3 2 1 2 2 3 
Špatná údržba prvků ochrany 1 3 1 1 4 2,8 
Sabotáž zabezpečovacích prvků 1 3 1 1 3 2,6 
Neodborné zacházení s EZS 1 3 1 1 3 2,6 
Selhání čidel 1 4 1 1 1 2,6 
Loupežné přepadení 1 4 1 1 1 2,6 
Nezkušenost ostrahy 2 2 1 1 2 2,4 
Vniknutí přes dveře 1 3 1 1 1 2,2 
Vniknutí přes okna 1 3 1 1 1 2,2 
Úmyslné poškození majetku 1 2 1 2 2 2,2 

 

 Z tabulky číslo 3 vyplývá, že rezultát z předchozí metody se velmi podobá a výsledky 

tedy byly verifikovány. Stále zůstává jako největší riziko organizační opatření a s nimi 

související komplikace. Velmi zde kleslo riziko vniknutí přes dveře. Zřejmě pro větší 

zohlednění zabezpečení tohoto místa pomocí elektronického zabezpečovacího systému. 

 

Tabulka 4: Výsledné hodnoty Kittsovy metody 
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7 VYHODNOCENÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ 

 Vyhodnocením rezultátu provedených analýz bylo získáno detailnější povědomí 

o zabezpečovacím systému firmy Sectron Mobil s.r.o. a docíleno zisku informací o slabších 

článcích pomyslného řetězu, jenž představuje systém ochrany osob a majetku v objektu. 

V souvislosti s výsledky je zřejmé, že nejpravděpodobnější vznik rizika souvisí s lidskou 

činností. Selhání technických aspektů zabezpečení je méně pravděpodobné a v případě vzniku 

relativně dobře odhalitelné. Jako směrodatné k vyhodnocení považuji výsledky z analýzy 

příčin a následků poruch (FMEA), které se pokusím eliminovat svým inovativním návrhem 

pro zabezpečení, s prioritou závislou na míře výsledného rizika a rozdělení Paretovým 

principem popsaným v předchozí kapitole [6.2]. Pro větší přehlednost bylo vyhodnocení 

s případnými návrhy na zlepšení rozděleno na kapitoly, podle základního roztřídění ochrany 

osob a majetku definovaného v kapitole [3.3]. 

7.1 Návrh změn klasické ochrany 

 Klasická ochrana v objektu nepředstavuje žádné významnější riziko. Objekt je sice 

koncipován tak, že poskytuje případným pachatelům potencionální usnadnění pohybu mezi 

patry množstvím záchytných bodů, jenže toto je dostatečně podchyceno ostatními prvky 

v systému zabezpečení a není tedy nutné provádět žádné úpravy. Nicméně jednu z věcí, které 

se musíme vyvarovat, představuje nedostatečná kontrola a údržba již nainstalovaných 

součástí. Ty mohou působením vlivů prostředí podlehnout chemické reakci způsobující 

samovolné rozrušení organických i anorganických látek, díky které může být značně narušena 

jejich odolnost, nebo dojde k úplnému rozpadu a ztrátě funkce.  Proto je nutné brát na tuto 

problematiku zřetel a důsledně a pravidelně, alespoň jednou měsíčně, kontrolovat součásti 

odpovědným pracovníkem.  
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7.2 Inovace aspektů technické ochrany 

 Technická ochrana plní ve firmě stěžejní funkci zabezpečení a z tohoto důvodu je na 

ní brán i nejvyšší zřetel.  

 Mechanické zábranné systémy jsou v relativně dobrém stavu, fólie na výlohách 

v prodejně poskytuje dostatečnou ochranu, která zbrzdí pohyb pachatele natolik, že průnik do 

objektu běžnými prostředky je velmi nesnadný. 

Jediné co bych zde vytkl, jsou zámky u dveří v 

přízemí. V dnešní době je poměrně známá metoda 

„bumping“, což je nenásilná, tichá a hlavně rychlá 

metoda k otevření běžných zámků. Z tohoto 

důvodu bych zde zvolil bezpečnostní důlkovou 

vložku s patentovanou ochranou výroby klíčů  

MUL-T-LOCK 7x7/30+35 zobrazenou na 

obrázku 16. Při instalaci musí být dodržena zásada, že zámek nesmí vyčnívat z profilu dveří, 

aby nebylo možné ho uchopit a případně vylomit. V přízemí sídlí ostraha budovy ve vrátnici, 

proto se musíme zabývat pouze nehlučnými metodami, jež by hlídací služba nemusela 

zpozorovat. Odvrtání zámku, nebo násilné překonání nepřipadá v úvahu. 

V případě elektrické a elektronické zabezpečovací techniky, pomineme-li možné 

technické závady, které stejně nelze ovlivnit, pouze omezit kontrolami ve vhodných časových 

intervalech, tak není možné tomuto systému a rozmístění čidel takřka nic vytknout. 

Rozmístění snímačů je strategicky koncipováno pro pokrytí maximální možné plochy a jejich 

případné selhání ústředna vyhodnotí. Z výsledků analýz rizik jsme dospěli k závěru, že nejvíc 

by se měla kontrolovat a udržovat ústředna, jelikož je klíčovým bodem elektronického 

zabezpečovacího systému.  

7.3 Změny režimových a organizačních opatření  

 Pro režimovou ochranu a organizační opatření představují podle rezultátu analýz 

největší úskalí samotní zaměstnanci firmy. Jako hlavní byla identifikována rizika spojena 

se špatným systémem organizačních opatření a konkrétně v její neexistující přesné definici. 

Ta by měla v ideálním případě popisovat návyky každodenního života, jež by měl 

Obrázek 16: Bezpečnostní zámek [35] 
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zaměstnanec dodržovat. Zpracování směrnic by mělo být prioritou. Dále může dojít ke 

spolupráci pracovníků s pachateli, kdy dojde například k záměrnému ponechání otevřených 

dveří nebo k prozrazení klíčových informací v oblasti zabezpečení. Dokonce se naskytuje 

možnost poskytnutí útočníkovi numerického přístupového hesla k autentizaci terminálu od 

dveří. Ty vedou do prostor ředitelství firmy. Bohužel lze toto ovlivnit pouze vhodným 

výběrem spolehlivých zaměstnanců, kteří nepostrádají loajálnost ke svému zaměstnavateli 

a mají dostatečný mravní kodex. Odhad takových vlastností je velmi složitý, až takřka 

nemožný, avšak prvotní dojem a celková serióznost osoby jsou vhodným začátkem. 

 Přístupový terminál pro autentizaci nyní pracuje pouze na základě numerického 

čtyřmístného hesla. Obměna se uskutečňuje jedenkrát měsíčně. Zde bych volil změnu 

systému. Každý oprávněný zaměstnanec by obdržel navíc 

i přístupový rádio-frekvenční identifikační čip v podobě 

přívěšku (dále jen RFID čip), který by v kombinaci 

s číselným heslem poskytl větší ochranu a navíc je zde 

možnost instalace systému antipassback, tedy hlídání 

opakovaných vstupů. Ústředna tuto změnu podporuje, není 

tedy nutná větší investice. Jedná se pouze o dva kusy 

bezdrátové klávesnice typu JA-81F s grafickým displejem, 

čtečkou RFID a klávesnicovou zónou, zobrazené na 

obrázku 17. Tímto opatřením docílíme i zisk statistiky 

přístupů konkrétních osob a možnost identifikace případného viníka vzniklé škody na 

aktivech společnosti. 

 Ostatní rizika v podobě vnesení nebezpečného předmětu či dokonce umístění 

nástražného výbušného systému, kdy se například bývalý zaměstnanec má potřebu mstít za 

křivdy spáchané na jeho osobě, nelze efektivně řešit. Fyzická kontrola osob u vstupu do 

objektu neprobíhá a není ani možné ji v daných podmínkách zavést, jelikož by to obtěžovalo 

osoby bydlící v ubytovně a majitel by byl zajisté proti. 

 

Obrázek 17:  JA-81F [36] 
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7.4 Finanční odhad provedených změn 

 Finanční odhad návrhů změn stávajícího systému jsem provedl na základě cen 

společnosti Jablotron s.r.o. Nejenom, že tato společnost patří mezi elitu v zabezpečovacích 

systémech v České republice, ale taktéž už s firmou Sectron Mobil dlouhodobě spolupracuje 

a dodává potřebné prvky ochrany bez problémů, není tedy důvod ke změně. Nicméně 

mechanické zábranné systémy nemá v nabídce, pro tento účel jsem vybral firmu Marák. 

 

Název Typ S DPH Kusů Cena 
Bezpečnostní zámky MUL-T-LOCK 7x7/30+35 

3kl.bezpečnostní cylindrická vložka 740 6 4440 

Terminál JA-81F Bezdrátová klávesnice s grafickým 
displejem, se čtečkou RFID+ klávesnicová 
zóna 

2904 2 5808 

Čipy PC-02B RFID přístupový čip – přívěšek 
černé barvy 60 20 1200 

Celkem: 11 448 Kč 
 

 Zabezpečení fyzickou ochranou je v nynější situaci na dobré úrovni, proto si 

navrhované změny nevyžádají příliš velkou investici finančních prostředků a jsou 

realizovatelné bez vážnějších zásahů do rozpočtu firmy. Celkový počet nákladů, jak vyplývá 

z tabulky číslo 5, je 11 448 Kč bez započtených instalačních prací. Ty by mohly tuto částku 

ještě podstatně navýšit, jelikož se jedná o instalaci zámku do šesti dveří v přízemí. V druhém 

patře poplatky za nainstalování a naprogramování dvou klávesnic. Musíme počítat s konečnou 

částkou odpovídající přibližně 16 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Finanční shrnutí úprav 
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8 ZÁVĚR 

 V této bakalářské práci jsem se věnoval problematice ochrany osob a majetku v České 

republice, aplikované na konkrétním případu zabezpečením firmy Sectron Mobil s.r.o. 

v Ostravě.  

Prozkoumal jsem teoreticko-právní část řešeného problému, kde byly vypsány 

jednotlivé zákony, normy a vyhlášky s jejich stručným popisem. V době psaní této práce byly 

všechny platné a související s danou problematikou. 

V další kapitole práce jsem jasně vymezil pojmy z oblasti fyzické ochrany a jejího 

rozdělení na jednotlivé podsystémy zabezpečení objektu. Každá část byla detailně rozvedena 

pro srozumitelnou definici, aplikovatelnou k dalšímu užití v pokročilejších fázích práce. Tím 

bylo docíleno systematičnosti a větší vypovídající schopnosti. Informace zde vepsané jsou 

z věrohodných zdrojů, jež jsou u všech aspektů této práce jasně uvedeny na konci odstavců. 

S touto teoretickou částí bylo pracováno v dalších fázích vývoje, pro zachování jasně dané 

a přehledné struktury bakalářské práce. 

V následujícím úseku došlo k podrobnému průzkumu firmy Sectron Mobil s.r.o. 

a k představení oblasti jejího podnikání. Jako stěžejní části pro efektivní nastínění situace ve 

firmě z hlediska fyzické ochrany jsem se zaměřil na stručný popis činností firmy, její 

historické kořeny, dále velmi podstatný popis objektu, obohacený schematickými nákresy 

dvou podlaží, ve kterých firma sídlí. K seznámení se s prostředím v blízkosti sídla společnosti 

zde nechybí popis a stručná charakteristika okolí.  

Nyní bylo podstatné vylíčit co nejpodrobněji současnou situaci zde panujících 

zabezpečovacích opatření. Ty jsem rozvedl v pořadí stanoveném kapitolou o teorii fyzické 

ochrany. Je zde popsán systém aplikovaný v prostorách objektu, který se touto prací snažím 

vylepšit. To ovšem nebylo lehké, jelikož v této společnosti jsem shledal zabezpečení na dobré 

úrovni, využívaje relativně moderních technologii.   

Pro zisk informací o slabých článcích ochrany osob a majetku v objektu jsem zvolil tři 

analýzy podle způsobu jejich provedení. Nejprve grafickou metodu Ishikawova diagramu pro 

identifikaci rizik. Následovanou výpočtem rizika analýzou příčin a následků (FMEA), díky 

níž došlo k seřazení jednotlivých identifikovaných slabých míst podle své závažnosti do 

seznamu uvedeného v tabulce 2, v němž pomocí Paretova principu byla vymezena pouze ta 
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nezanedbatelná. Metoda verifikace Kittsovou metodou zde sloužila jako konečný krok, pouze 

k ověření již dosažených výsledků. To vše vedlo k jedinému konečnému cíli uvedeného 

v poslední kapitole.  

Vyhodnocení a návrh řešení pro každé z jednotlivých rizik proběhlo úspěšně a úroveň 

zabezpečení objektu se zvýšila na vyhovující úroveň.  

V klasické ochraně nebylo zjištěno žádného závažného pochybení, kterým by bylo 

třeba se zabývat. Pouze bylo konstatováno, že je potřeba brát na zřetel možné opotřebení 

materiálů. Z toho vyplývá nutnost zajišťovat pravidelnou kontrolu a údržbu. Je vhodné určit 

odpovědnou osobu, která by za to nesla přímou odpovědnost.  

Technická ochrana, co se elektronického zabezpečovacího systému týče, je na velmi 

dobré úrovni. Rozmístění ani počtu snímačů nelze nic konkrétního vytknout. Ústředna je na 

bezpečném místě pod dohledem čidel. Jedná se o moderní technologie. I přesto představuje 

porucha ústředny reálné riziko. Z tohoto důvodu je vhodné revize ústředny spolu 

s doplňkovými zařízeními provádět v časových intervalech jednoho měsíce. Také by se mělo 

vyvarovat manipulaci prvků ochrany neoprávněnou osobou. 

Mechanické zábranné systémy představují riziko hlavně v sekci zámků. Ty jsou 

zastaralé a nejsou odolné proti metodě „bumpingu“. Z toho důvodu byla navržena obměna za 

novější typ bezpečnostního zámku s důlkovou vložkou. 

Změny režimových a organizačních opatření byly vyhodnoceny jako nutné. 

Organizační opatření je potřeba ošetřit přesnou směrnicí, definující správné návyky 

zaměstnanců na pracovišti a v jeho okolí. Metoda autentizace osoby pro vstup do ředitelství 

byla opatřena mimo numerického hesla také rádio-frekvenčním identifikačním čipem, což je 

velkým přínosem pro bezpečnost, ale také vhodný zdroj statistických informací o pohybu 

konkrétních osob. Ostatní rizika spojena s režimovou ochranou a organizačními opatřeními 

nelze řešit, jelikož do objektu je umožněn volný pohyb osob bez přímé fyzické kontroly. 

 Cílem bylo zhodnotit opatření a použité technologie fyzické ochrany ve firmě Sectron 

Mobil s.r.o. v Ostravě. To bylo na předchozích stránkách této bakalářské práce detailně 

provedeno a pomocí vhodných analýz také podrobně rozebráno. Podařilo se nalézt několik 

rizik spojených s objektem firmy, kterým jsem se věnoval a snažil se najít adekvátní řešení 

problému. Vyhodnocením a návrhem řešení, spolu s finančním rozborem, bylo docíleno 

reálného zlepšení nynější situace, bez zbytečných finančních výdajů.  
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Marek Chmel 

Fyzická ochrana firmy Sectron Mobil s.r.o. v Ostravě 

Mříže v přízemí firmy Sectron Mobil. 

 

Mříže v zadní části objektu 

Zde na obrázku jsou kanceláře účtárny. 
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